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Sodni register

 CELJE

Rg-207270
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01530 z dne 19. 5. 1998 pri
subjektu vpisa KAPLJA, mednarodno pod-
jetje za trgovino in transport, d.o.o., Lju-
bečna, Rožna ulica 1, Škofja vas, sedež:
Ljubečna, Rožna ulica 1, 3211 Škofja
vas, pod vložno št. 1/04180/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika, dejavnosti in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi z dne 31. 3.
1998 s temile podatki:

Matična št. 5791405
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Sitar Alenka, Škofja vas, Rožna uli-
ca 1, imenovana 31. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1998: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-

sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna 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 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
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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; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 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 druž-
ba opravlja vse, razen farmacevtskih izdel-
kov; pri dejavnosti pod šifro J/67.13 druž-
ba opravlja le dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic.

Rg-209623
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01495 z dne 24. 6. 1998 pri
subjektu vpisa IKTUS, storitve, zastopa-
nje, d.o.o., sedež: Oplotniška 1a, 3210
Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/03969/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe z dne
13. 1. 1997 s temile podatki:

Matična št. 5599792
Dejavnost, vpisana 24. 6. 1998: 1910

Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-
zila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122

Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah

in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 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; 6411
Javne poštne storitve; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvar-
janje; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9304 Po-
grebne storitve; 9305 Druge storitvene de-
javnosti.

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

Rg-210289
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00474 z dne 16. 6. 1998 pri
subjektu vpisa EUROING, inženiring in tr-
govina, d.o.o., sedež: Cesta v Laško 22,
3000 Celje, pod vložno št. 1/03091/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št. 5735319
Dejavnost, vpisana 16. 6. 1998: 1571

Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
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pregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in po-
dobnih premazov, tiskarskih barv in kitov;
2733 Hladno profiliranje; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7482 Paki-
ranje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
27. 2. 1997.

Rg-212327
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00767 z dne 8. 9. 1998 pod št.
vložka 1/06838/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev delniške druž-
be s temile podatki:

Matična št. 1317636
Firma: ROGAŠKA CRYSTAL, družba

pooblaščenka, d.d.
Skrajšana firma: ROGAŠKA CRYSTAL

POOBLAŠČENKA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Ulica

talcev 1
Osnovni kapital: 293,616.000 SIT
Ustanovitelji: 1290 delničarjev po prilo-

ženem seznamu, vstopili 28. 7. 1998, vlo-
žili 293,616.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šrimpf Albin, Rogaška Slatina, Izle-
tniška ulica 6, imenovan 28. 7. 1998, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Rudolf Robert,
Kračun Milorad in Bedenik Jožef, vstopili
28. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1998: 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosil-
cev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,

kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske sto-
ritve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7320 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7415 Uprav-
ljanje s holding družbami; 743 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Vpiše se pooblastilo upravi, dano v
34. členu statuta z dne 28. 7. 1998, da se
osnovni kapital poveča za polovico
(146,808.000 SIT) z izdajo novih delnic za
vložke (odobreni kapital).

Rg-212331
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00408 z dne 30. 9. 1998 pod
št. vložka 1/06853/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temi-
le podatki:

Matična št. 1263552
Firma: MLADINSKI CENTER CELJE,

zavod za kulturo, izobraževanje in turi-
zem mladih

Skrajšana firma: MLADINSKI CENTER
CELJE

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 2
Ustanovitelja: Mestna občina Celje, Ce-

lje, Trg celjskih knezov 9 in Klub študentov
celjske regije, Celje, Miklošičeva 1, vstopi-
la 18. 12. 1997, za obveznosti zavoda od-
govarjata do višine vloženih sredstev.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kristan Primož, Celje, Pečovnik 48a,
imenovan 18. 12. 1997, ki zastopa zavod
brez omejitev kot v. d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1998: 9133
Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 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.

Rg-300056
Okrožno sodišče v Celju je s skelpom Srg

št. 97/00766 z dne 21. 9. 1998 pri subjektu
vpisa EMO – ORODJA IN NAPRAVE, pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Celje, sedež: Ma-
riborska c. 86, 3000 Celje, pod vložno št.
1/02411/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, družbenika zaradi odsvojitve poslov-
nega deleža, spremembo meje pooblastil pri
zastopniku in spremembo akta o ustanovitvi
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 543364
Firma: EMO – ORODJARNA, proizvod-

na družba, d.o.o.

Skrajšana firma EMO – Orodjarna,
d.o.o.

Sedež: 3000 Celje, Bežigrajska 10
Ustanovitelji: EMO, emajlirnica, metalna

industrija, orodjarna, d.o.o., Celje, izstop
21. 3. 1997; EMO, emajlirnica, metalna in-
dustrija, orodjarna, d.o.o., Celje, izstop
21. 3. 1997; Corda, orodjarna, proizvod-
nja, trgovina in storitve, d.o.o., Celje, Mari-
borska cesta 86, vstop 21. 3. 1997, vložek
260,047.472,60 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stepišnik Stanko, Škofja vas, Šmi-
klavž pri Škofji vasi 19B, razrešen 19. 6.
1997 in ponovno imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 19. 6. 1997.

KOPER

Rg-200557
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01046 z
dne 8. 12. 1997 pri subjektu vpisa FINALI,
Podjetje za završna dela v gradbeništvu,
d.o.o., Portorož, sedež: Liminjanska
b. št., 6320 Portorož, pod vložno št.
1/01185/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo s temile po-
datki:

Matična št.: 5360064
Dejavnost, vpisana 8. 12. 1997: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 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; 50404 Vzdrževanje in
popravilo motornih koles; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
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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; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
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; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalni-
ško opremo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 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; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje 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;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 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; 7470 Čiščenje stavb; 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.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-202408
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00121 z
dne 10. 2. 1998 pod vložno št.
1/05403/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz OS v Ljubljani: spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, osnovni
kapital, družbenikov, uskladitev dejavnosti ter
spremembo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5560152
Firma: ŠEPEC, Trgovina, turizem in

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

govornostjo
Sedež: 6230 Postojna, Ljubljanska 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Klančar Vojteh, izstop

3. 12. 1997 in Šepec Ladislav, Postojna,
Krška 10, vstop 3. 12. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klančar Vojteh in Klančar Franjica, raz-
rešena 3. 12. 1997, direktor Šepec Ladi-
slav, postojna, Kraška 10, imenovan 3. 12.
1997, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1998: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdel-
kov; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1589 Proizvodnja dru-
gih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pi-
jač; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fer-
mentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2112 Proizvodnja papirja in
kartona; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdaja-
nje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje video za-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-

strukcij in njihovih delov; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in kar-
tona; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 3110 Proizvodnja elektro-
motorjev, generatorjev in transformatorjev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 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.; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo 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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, 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;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 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; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na 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,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 28-29 / 23. 4. 1999 / Stran 1985

napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
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; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 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; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 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.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 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; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6010 Že-
lezniški promet; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
di-ščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-

me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod
vložno št. 1/14800/00 s firmo: MURANO,
Steklo in steklarska oprema, d.o.o., Cerk-
nica, Notranjska 44.

Vpiše se omejitve pri dejavnostih:
51.180: vse, razen farmacevtskih izdelkov;
67.130: samo menjalnice in zastavljalnice;
74.120: vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-209738
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01143 z
dne 31. 8. 1998 pod vložno št.
1/05495/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz OS v Celju: spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, družbenika,
dejavnosti, zastopnikov in pooblastil ter
spremembo družbene pogodbe z dne
14. 7. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5878128
Firma: FINMAR, marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: FINMAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Senčna pot 2
Osnovni kapital: 2,450.000 SIT
Ustanovitelji: Oprčkal Jožef, Šentjur,

Proseniško 46, vstop 7. 4. 1992, vložek
1,225.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Integros, podjetje za nizke gradnje in
gradbeni inženiring, d.o.o., Proseniško 46,
Šentjur, izstop 14. 7. 1998; Johan Miran,
Šentjur, Ulica talcev 9, vstop 14. 7. 1998,
vložek 1,225.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja..

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Oprč-
kal Jožef, razrešen 17. 4. 1998, direktor
Oprčkal Jožef, Šentjur, Proseniško 46, ime-
novan 17. 4. 1998, ki zastopa družbo ome-
jeno, in sicer za posle do 1,000.000 SIT
samostojno, nad tem zneskom pa sogla-
sno; direktor Johan Miran, Šentjur, Ulica
talcev 9, imenovan 14. 7. 1998, ki zastopa
družbo omejeno, in sicer za posle do
1,000.000 SIT samostojno, nad tem zne-
skom pa soglasno.

Dejavnost, se 31. 8. 1998 razširi z:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;

0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske stori-
tve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 1020 Pridobivanje rjavega
premoga in lignita; 1413 Pridobivanje skri-
lavcev; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 1511 Proizvodnja in konzervi-
ranje mesa, razen perutninskega; 1512 Pro-
izvodnja in konzerviranje perutninskega me-
sa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja suro-
vega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafi-
niranega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Melkarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Celju pod vlož-
no št. 1/4828/00.

Rg-212009
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01535 z
dne 5. 11. 1998 pri subjektu vpisa FINALI,
Podjetje za završna dela v gradbeništvu,
d.o.o., Portorož, sedež: Liminjanska b.
št. , 6320 Portorož, pod vložno št.
1/01185/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5360064
Dejavnost, vpisana 5. 11. 1998: 52488

Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.

Rg-213069
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01672 z
dne 8. 12. 1998 pri subjektu vpisa HOTELI
PIRAN, turizem in storitve, d.o.o., Piran,
sedež: Kidričevo nabrežje 4, 6330 Pi-
ran, pod vložno št. 1/00989/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje v d.d.: spremembo firme,
skrajšano firmo, osnovni kapital, ustanovi-
telj, uskladitev dejavnosti, spremembo za-
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stopnikov in vpis članov začasnega nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5006139
Firma: HOTELI PIRAN, turizem in sto-

ritve, d.d., Piran
Skrajšana firma: HOTELI PIRAN, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 664,080.000 SIT
Ustanovitelji: Hoteli Piran, Turistično pod-

jetje, p.o., Piran, izstop 3. 7. 1998; Sloven-
ski razvojni sklad, Ljubljana, Dunajska 160;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Dunajska 56 in upravičenci interne razdeli-
tve, Piran, vsi vstopili 3. 7. 1998, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fux
Rihard, razrešen 30. 7. 1998, direktor Kraj-
nik Boris, Portorož, Obala 132, imenovan
30. 7. 1998, kot član začasne uprave za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Grahor Andrej,
predsednik; Furlan Maksimiljan in Stojkovič
Vera, vstopili 3. 7. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 12. 1998: 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme.

Statut z dne 3. 7. 1998.
Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-

lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljublja-
na, št. LP 01513/01456-1998/BJ z dne
29. 10. 1998, vpisan pod št. Srg 1672/98
dne 8. 12. 1998.

Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice.

KRANJ

Srg 98/01024 Rg-206289
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01024 z dne 22. 5. 1998 pri
subjektu vpisa MOTEKS, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Železniki, sedež: Dašni-
ca 65, 4228 Železniki, pod vložno št.
1/04619/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča uskladitev vpisa z zakonom o go-
spodarskih družbah in povišanje kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5755000
Osnovni kapital: 1,668.428 SIT
Ustanoviteljica: Osenčič Marija, Železni-

ki, Dašnica 65, vstop 17. 3. 1993, vložek
1,668.428 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Srg 98/01495 Rg-210618

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01495 z dne 25. 9. 1998 pri
subjektu vpisa P. DUSSMANN, storitve in
trgovina, d.o.o., sedež: Ljubljanska ce-
sta 13 A, 4260 Bled, pod vložno št.
1/02600/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala, po-
slovni delež in spremembo družbene po-
godbe z dne 26. 11. 1997 s temile po-
datki:

Matična št.: 5531578
Osnovni kapital: 16,478.778 SIT
Ustanovitelj: P. Dussmann Gesellschaft

M.B.H., Linz, Bethlehemstr. 3, vstop 5. 11.
1996, vložek 16,290.278 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Srg 98/01114 Rg-210621

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01114 z dne 22. 9. 1998 pri
subjektu vpisa P. DUSSMANN, storitve in
trgovina, d.o.o., sedež: C. svobode 22,
4260 Bled, pod vložno št. 1/02600/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5531578
Sedež: 4260 Bled, Ljubljanska cesta

13 A.

Srg 97/01796 Rg-212509

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/01796 z dne 17. 11. 1998 pri
subjektu vpisa TRIAS, Transport, informa-
tika in agencijske storitve, d.o.o., Jese-
nice, sedež: Hrušica 141, 4270 Jeseni-
ce, pod vložno št. 1/02742/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti in uskalditev dejavnosti s standardno
kalsifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5545579
Dejavnost, vpisana 17. 11. 1998:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila 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 opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na 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 po-
pravilo motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 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
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na 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 to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
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 de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 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 alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
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no s kozmetičnimi 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 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina 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
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
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 restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih sto-
ritev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogod-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;

71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost depoij, sežiganje ind rugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90004 Kana-
liazcija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge storitve javne higiene; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
G/51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmcevtskih izdelkov; pod šifro
K/74.12 ne sme družba opravljati revizij-
skih dejavnosti.

Srg 98/01507 Rg-212554

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01507 z dne 5. 11. 1998 pod
št. vloža 1/06316/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 1331019
Firma: CHS d.o.o., Zagreb, Zračne lu-

ke Pleso BB, Podružnica letališče Brnik
Skrajšana firm: CHS, d.o.o.,

PODRUŽNICA Brnik
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 4210 Brnik, Zgornji Brnik

130 A
Ustanovitelj: CHS, d.o.o. za usluge ot-

preme tereta, trgovinu i zastupanje Zagreb,
Zračne luke, Pleso BB, vstop 15. 10. 1998,
vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: So-
telšek Saša Aleksandra, Kranj, Kocjanova
ulica 2, imenovana 14. 9. 1998 kot vodja
podružnice, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, razen za dajanje ali najemanje kredi-
tov, obremenjevanje ali odtujevanje pre-
moženja, je potreben predhoden sklep
ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1998: 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem.

Srg 98/01274 Rg-212589

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01274 z dne 16. 11. 1998 pri

subjektu vpisa ALPINUM, Investicijsko raz-
vojno podjetje, d.d., Bohinjsko Jezero, se-
dež: Ribičev Laz 50, 4265 Bohinjsko Je-
zero, pod vložno št. 1/01420/00 vpisalo  v
sodni  register  tega  sodišča  povečanje
osnovnega  kapitala  s  temile podatki:

Matična št.: 5402212
Osnovni kapital: 27,187.000 SIT.

Rg-211692
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01330 z dne 20. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ŽITO GORENJKA, pro-
izvodnja pekarskih in konditorskih izdel-
kov, d.d., sedež: Rožna dolina 8, 4248
Lesce, pod vložno št. 1/01364/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, članov
nadzornega sveta in statuta s temile podatki:

Matična št. 5214360
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Bud-

kovič Mojca, Radovljica, Triglavska c. 16,
razrešena 15. 7. 1998 kot začasna direkto-
rica in imenovana za predsednico uprave, ki
kot direktorica zastopa družbo brez omeji-
tev, ter člana uprave Ferko Robert, Domža-
le, Vodopivčeva ul. 1a, in Kovač Darko, Bled,
Partizanska 22b, imenovana 15. 7. 1998, ki
zastopata družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Sajovic Peter,
Faletič Jožica, Kajtner Rudolf, Košak An-
drej in Ferjan Janez, izstopili 15. 7. 1998;
Kajtner Rudolf, Ham Mihael, Sajovic Peter
in Žužek Rajko, vstopili 15. 7. 1998, ter
Ferjan Janez in Kneževič Milan, vstopila
9. 6. 1998.

Sprememba statuta z dne 15. 7. 1998.

KRŠKO

Rg-202763
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00090 z dne 11. 3. 1998 pod
št. vložka 1/03912/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št. 1274325
Firma: POHLE & M, trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: POHLE & M, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8280 Brestanica, Cesta na

ribnik 3a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pohle Mojmir, Brestanica,

Cesta na Ribnik 3a, vstop 20. 2. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pohle Mojmir, imenovan 20. 2.
1998, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 3. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 2215
Drugo založništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
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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;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Vpiše se dejavnost s šifro: G/51.18 vse,
razen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

LJUBLJANA

Rg-105491
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/00733 z dne 10. 3. 1997 pod št.
vložka 1/28998/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temi-
le podatki:

Matična št.: 1124498
Firma: NIKOR, d.o.o., Telekomunika-

cijski sistemi in inženiring, Ljubljana
Skrajšana firma: NIKOR, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gosposvet-

ska 5
Osnovni kapital: 2,025.100 SIT
Ustanovitelja: Vrenjak Martina in Lazić

Slobodan, oba Ljubljana, Polanškova 13,
vstopila 31. 1. 1997, vložek vsak po
1,012.550 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Vrenjak Martina, imenovana 31. 1.
1997, ki zastopa družbo brez omejitev in
zastopnik Lazić Slobodan, imenovan 31. 1.
1997, ki zastopa družbo brez omejitev kot
namestnik direktorice.

Dejavnost, vpisana 10. 3. 1997: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna 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; 5110 Po-
sredništvo; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo 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; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
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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.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-114463
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02408 z dne 20. 10. 1997 pri subjek-
tu vpisa JUMPER, Podjetje za razvoj elek-
tronike, d.o.o., Kamnik, sedež: Habjano-
va ulica 10, Šmarca, 1240 Kamnik, pod
vložno št. 1/16932/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, sedeža ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5629284
Firma: PROTONIK, podjetje za stori-

tve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: PROTONIK, d.o.o.
Sedež: 1241 Kamnik, Pot v Rudnik 10
Dejavnost, vpisana 20. 10. 1997: 1822

Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5138 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina

na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

Pri šifri dejavnosti 74.60 vse razen po-
izvedovalne dejavnosti.

Rg-115925
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05003 z dne 8. 11. 1996 pri subjektu
vpisa BBDO, agencija za marketing in pro-
pagando, d.o.o., Ljubljana, sedež: Orlova
12, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/27101/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5911176
Sedež: 1000 Ljubljana, Švabičeva 3.

Rg-211564
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/05524 z dne 23. 10. 1998 pri
subjektu vpisa IMPAKTA, trgovina in inže-
niring, d.d., sedež: Kersnikova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01412/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika, dejavnosti in statuta z dne
19. 5. 1998 s temile podatki:

Matična št. 5005957
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Remec Saša, Ljubljana, Ulica Gub-
čeve brigade 86, imenovan 15. 6. 1998.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1998: 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-212925
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 98/06241 z dne 14. 12. 1998 pri
subjektu vpisa LUTKOVNO GLEDALIŠČE
LJUBLJANA, p.o., sedež: Krekov trg 2,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01328/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, ustanoviteljev, zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5056756
Firma: LUTKOVNO GLEDALIŠČE

LJUBLJANA
Skrajšana firma: LGL
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelja: Mestni svet Ljubljana, iz-

stop 18. 6. 1998 in Mestna občina Ljub-
ljana, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop 18. 6.
1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šu-
njić Ignacije, razrešen 18. 6. 1998 in po-
novno imenovan za direktorja.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi deli; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5551 Storitve
menz; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92521 Dejavnost
muzejev.

Rg-302153
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 99/00129 z dne 19. 2. 1999 pri
subjektu vpisa IMPAKTA, trgovina in inže-
niring, d.d., sedež: Kersnikova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01412/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št. 5005957
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pe-

terlin Edvard, razrešen 31. 12. 1998, član
uprave Kosler Jorg, Ljubljana, Žaucerjeva
ul. 22, imenovan 1. 1. 1999.

Rg-400452
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 96/06896 z dne 25. 2. 1999 pod
št. vložka 1/31597/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča skupnost lastnikov s temi-
le podatki:

Matična št. 5997348
Firma: SKUPNOST LASTNIKOV POT K

RIBNIKU 16–22, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: s. l.
Sedež: 1000 Ljubljana, Pot k ribniku

16–22
Ustanovitelji: ustanovitelji po seznamu,

Ljubljana, Pot k ribniku 16–22, vstopili
22. 1. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Jakopanec Ivana, Ljubljana, Pot k
ribniku 22, imenovana 22. 1. 1999, ki za-
stopa kot predsednica.

Dejavnost, vpisana 25. 2. 1999: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

MURSKA SOBOTA

Rg-206800
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00128 z dne 25. 5.
1998 pri subjektu vpisa PERTOCI, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino ter
uvoz-izvoz Bakovci, d.o.o., sedež: Ba-
kovci, Mali Bakovci 102, 9000 Murska
Sobota, pod vložno št. 1/00772/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbene pogodbe in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5451914
Sedež: 9000 Murska Sobota, Bakov-

ci, Mali Bakovci 102
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Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1571 Proizvodnja priprav-
ljenih krmil za domače živali; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7482 Pakiranje.

NOVA GORICA

Rg-208685
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 97/00709 z dne 19. 8.
1998 pri subjektu vpisa GORICA OSI, Pro-
izvodnja osi in vzmetenj, d.o.o., sedež:
Cesta Goriške fronte 46, 5290 Šempe-
ter pri Gorici, pod vložno št. 1/01439/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št. 5450632
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

mic Vojko, razrešen 31. 5. 1997, direktor
Možina Vasilij, Solkan, Maksa Valentinčiča
13, imenovan 1. 6. 1997.

Posle, glede razpolaganja z nepremični-
nami, njihovim delom ali o obremenitvi ne-
premičnin, prevzemanju jamstev ter druge
po naravi podobne posle, lahko direktor
sklene le na podlagi predhodnega soglasja
skupščine.

Rg-208686
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 97/00708 z dne 19. 8.
1998 pri subjektu vpisa GORICA PRIKO-
LICE, Proizvodnja priklopnih in special-
nih vozil, d.o.o., sedež: Cesta Goriške
fronte 46, 5290 Šempeter, pod vložno
št. 1/01442/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št. 5450632
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kos

Andrej, razrešen 31. 5. 1997, direktor Mo-
žina Vasilij, Solkan, Maksa Valentinčiča 13,
imenovan 1. 6. 1997.

Posle, glede razpolaganja z nepremični-
nami, njihovim delom ali o obremenitvi ne-
premičnin, prevzemanju jamstev ter druge

po naravi podobne posle, lahko direktor
sklene le na podlagi predhodnega soglasja
skupščine.

Rg-210003
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00671 z dne 25. 9.
1998 pod št. vložka 1/03848/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št. 1323245
Firma: CIMMEX COMMERCE, Trgovi-

na, posredništvo, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: CIMMEX COMMERCE,

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

govornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Industrij-

ska 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Jug Boris, Solkan, Vojkova

9, vstop 11. 9. 1998, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jug Boris, imenovan 11. 9. 1998, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1998: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2721
Proizvodnja litoželeznih cevi; 2751 Litje že-
leza; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih ko-
vin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 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; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 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;
52482 Dejavnost cvetličarn; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 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; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-210003a
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00700 z dne 28. 9.
1998 pri subjektu vpisa CIMMEX COM-
MERCE, Trgovina, posredništvo, inže-
niring, d.o.o., sedež: Industrijska 5,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/03848/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep št. Srg 671/98 z
dne 25. 9. 1998 z vpisom prokurista s
temile podatki:

Matična št. 1323245
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Jug Aleš, Solkan, Vojkova 9, imeno-
van 11. 9. 1998.

Rg-210016
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00688 z dne 29. 9.
1998 pri subjektu vpisa VOZILA GORICA,
Proizvodnja, trgovina, storitve, servisira-
nje in obrtna dejavnost, d.o.o., sedež:
Goriške fronte 46, 5290 Šempeter, pod
vložno št. 1/00151/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št. 5041031
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mo-

žina Vasilij, razrešen 21. 9. 1998, direktori-
ca Vehovec Viktorija, Ljubljana, Dunajska
180, imenovana 21. 9. 1998, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-210017
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00689 z dne 29. 9.
1998 pri subjektu vpisa GORICA PRIKO-
LICE, Proizvodnja priklopnih in special-
nih vozil, d.o.o., sedež: Goriške fronte
46, 5290 Šempeter, pod vložno št.
1/01442/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št. 5450659
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mo-

žina Vasilij, razrešen 21. 9. 1998, direktori-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 28-29 / 23. 4. 1999 / Stran 1991

ca Vehovec Viktorija, Ljubljana, Dunajska
180, imenovana 21. 9. 1998, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-210018
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00690 z dne 29. 9.
1998 pri subjektu vpisa GORICA OSI, Pro-
izvodnja osi in vzmetenj, d.o.o., sedež:
Goriške fronte 46, 5290 Šempeter pri
Gorici, pod vložno št. 1/01439/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št. 5450632
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mo-

žina Vasilij, razrešen 21. 9. 1998, direktori-
ca Vehovec Viktorija, Ljubljana, Dunajska
180, imenovana 21. 9. 1998, ki zastopa
družbo brez omejitev.

NOVO MESTO

Rg-210991
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 98/00408 z dne 26. 10.
1998 pri subjektu vpisa UPIT, Trgovsko
uslužnostne dejavnosti Novo mesto,
d.o.o., sedež: Cesta herojev 58, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/01221/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5413346
Sedež: 8000 Novo mesto, Kočevarje-

va ulica 2
Dejavnost, vpisana 26. 10. 1998:

50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravilo motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbene-
ga materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi

živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na 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 drob-
no s kozmetičnimi 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 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-

vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina 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
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne 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.

Pod šifro dejavnosti G/51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

KRANJ

Srg 29/99 Rg-301449
Družba K & B, trgovina in gostinstvo,

d.o.o., Tržič, s sedežem Partizanska 11,
Tržič, vpisana na reg. vl. št. 1/813/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Bertoncelj Danilo, Strahinj 119, Naklo in
Kavar Janez, Prehod 3, Tržič.

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 13. 1. 1999

Srg 1849/98 Rg-301450
Družba JAMP TRADE, podjetje za no-

tranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Kranj,
s sedežem Jezerska 87, Kranj, vpisana na
reg. vl. št. 1/1680/00, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Jenko Alojzij in Jenko Josipina Ljudmila, oba
Britof 360, Kranj.
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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 12. 1. 1999

Srg 1623/98 Rg-301453
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 1623/98 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
7. 1. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4831/00 vpiše izbris družbe
PARADOKS, podjetje za trgovino,
proizvodnjo, izvoz, uvoz in storitve,
Križe, d.o.o., s sedežem Sebenje 50b,
Križe, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 1. 1999

Srg 174/99 Rg-400739
Družba KAŠE, organizacijsko-sveto-

valno in proizvodno podjetje Lesce, s
sedežem v Lescah, Rožna dolina 6, vpi-
sana na reg. vl. št. 1/4558/00, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Kaše
Vladimir iz Lesc, Rožna dolina 6.

Zoper sklep družbenika 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 26. 2. 1999

LJUBLJANA

Srg 1579/98 Rg-67
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

FAMIS, d.o.o., izvoz-uvoz, trgovina na
debelo in drobno in storitve, V Murglah
10, Ljubljana, reg. št. vl. 1/20260/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 3. 1998.

Vse obveznosti so poplačane, družba ni-
ma zaposlenih delavcev, vsa razmerja z biv-
šimi delavci pa so urejena.

Ustanovitelji so Franc Breznik, V Mur-
glah 10, Ljubljana, Miroslava Breznik, Ce-
sta dr. Josipa Tičarja št. 9, Kranjska Gora,
Maja Breznik, Vogelna ul. 4, Ljubljana in
Saša Breznik, Vogelna ul. 8, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 1,554.600 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe, z osnovnim kapita-
lom 1,554.600 SIT, ki ostane po poplačilu
vseh obveznosti in izbrisu družbe iz regi-
stra, je last družbenikov Franca Breznika in
Miroslave Breznik, vsakega do idealnega
deleža ene polovice.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 397. člena zakona o gos-
podarskih družbah dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 1999

Srg 4426/98 Rg-68
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

ROBERT, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Klinja vas 5, Kočevje, reg. št. vl.
1/23167/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 20. 7.
1998.

Vse obveznosti so poplačane, vsa raz-
merja z bivšimi delavci pa so urejena.

Ustanovitelji so Novak Robert, Novak An-
gela in Novak Jože, vsi stanujoči Klinja vas
5, Kočevje, z ustanovitvenim kapitalom
2,651.649,50 SIT, ki prevzemajo solidarno
odgovornost za morebitne preostale obvez-
nosti družbe in jamčijo za plačilo teh obvez-
nosti z vsem svojim premoženjem.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje družbe
prenese v celoti na ustanovitelje v soraz-
merju z njihovimi poslovnimi deleži.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 1999

Srg 518/99 Rg-94
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

UNISCIENCE, računalništvo in trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
19. 1. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Azeski Branko, Bulevar
partiz. odredi 72/1/87, Skopje in Pešev
Antoni, Bulevar partiz. odredi 109/3/8,
Skopje, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje pre-
nese na vsakega ustanovitelja do ene po-
lovice.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 1999

Srg 1018/99 Rg-95
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

MEDNARODNO PODJETJE ININ,
d.o.o., preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 16. 12. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Incubator Systems Inter-
national, 12300 Perry Highway, Wexford,
PA 15090, ZDA; PDP Yugea, Kardeljeva
ploščad 17, Ljubljana; Iztok Kremser, Prvo-
majska 15, Ljubljana; Tea Petrin, Dergo-
maška 6, Ljubljana; Aleš Vahčič, Dergoma-
ška 6, Ljubljana in Božidar Vukasovič, Viale
dei Colli 29A, 37128 Verona, Italija, z usta-
novitvenim kapitalom 17.500 SIT, ki prev-
zemajo obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
17.500 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lje v sorazmerju s prevzetimi poslovnimi
deleži.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 1999

Srg 15302/94 Rg-96
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

VVP, Proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Hrastnik, C. padlih borcev 16/b, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 10. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Pavli Vidmar in Uroš Vid-
mar, oba C. padlih borcev 16/b, Hrastnik, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja, na vsakega po
4.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 8. 1996

Srg 935/99 Rg-97
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

ODISEJA, podjetje za organiziranje
potovanj, d.o.o., Hrastnik, Cesta 1. ma-
ja 19, reg. št. vl. 1/4449/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 23. 2. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Košec Marija, Tumo-
va 19, Celje, z ustanovitvenim kapitalom
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1,500.100 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku premoženje družbe v celoti prev-
zame Košec Marija.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 1999

Srg 98/04138 Rg-208398
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04138 z dne 6. 8. 1998 pod št.
vložka 1/27037/01 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št. 5924120001
Firma: ICEC, d.o.o., Ljubljana, Podruž-

nica Krško
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8270 Krško, Tovarniška 18
Ustanovitelj: ICEC, Svetovanje, inže-

niring in trgovina, d.o.o., izstop 16. 6.
1998.

Izbris podružnice na podlagi sklepa usta-
novitelja z dne 16. 6. 1998.

Srg 94/19257 Rg-210492
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19257 z dne 24. 9. 1998 pod št. vlož-
ka 1/05037/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra s temile podatki:

Firma: PERROZ, podjetje za zdravstve-
no svetovanje in kozmetiko, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trg oktobr-
ske revolucije 2

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Rozman Perko Dušan-

ka, izstop 28. 12. 1994.
Sklep ustanoviteljice z dne 28. 12.

1994 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Dušanka Rozman Perko, Dergomaška
81, Ljubljana.

Srg 98/05385 Rg-300629
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/05385 z dne 29. 12. 1998 pod št.
vložka 1/13214/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5517290
Firma: KOLEKS LJUBLJANA, podjetje

za finančne naložbe in inženiring, d.o.o.,

Šmartinska c. 30, Ljubljana
Skrajšana firma: KOLEKS LJUBLJANA,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

c. 30
Osnovni kapital: 8,841.882 SIT
Ustanoviteljica: Kolinska, prehrambena

industrija, d.d., izstop 26. 8. 1998.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Kolinska, prehrambena industrija, d.d.,
Ljubljana, Šmartinska c. 30.

MARIBOR

Srg 1754/98 Rg-89
Družba FINETHERMO, gradnja indu-

strijskih in stanovanjskih objektov in
trgovina, d.o.o., reg. št. vl. 1/9123-00,
katere  družbeniki  so:  Čeh  Franc,  Nera-
tova  ulica  13,  Maribor;  Kupsch  Heinz
Gunter, Inning a ammersee Landsberger
strasse 35, Nemčija in Dolenc Mirko, Pre-
korje 62, Celje, po sklepu družbenikov z
dne 17. 12. 1998 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost  plačila  morebitnih  pre-
ostalih  obveznosti  upnikom  so  prevzeli
Čeh Franc, Kupsch Heinz Gunter in Do-
lenc Mirko.

Zoper  sklep  lahko  družbeniki,  upniki
ali  pristojni  organi  v  roku  15  dni  od
dneva objave 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. 3. 1999

Srg 423/99 Rg-98
Družba MOSES, trgovina in storitve,

d.o.o., Maribor, Smetanova ulica 75, reg.
št. vl. 1/10415-00, katere družbenik je
Ernst Oberthautsch, Bahnweg 11, Blei-
burg/Pliberk, Avstrija, po sklepu družbeni-
ka z dne 24. 3. 1999 preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Ernst Obert-
hautsch.

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

Okrožno sodišče Mariboru
dne 15. 4. 1999

Srg 94/05955 Rg-203435
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 94/05955 z dne 6. 3.
1998 pod št. vložka 1/08674/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: LORD, storitve, trgovina, pro-
izvodnja in posredništvo, d.o.o.

Skrajšana firma: LORD, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Šentiljska ce-
sta 39

Osnovni kapital: 122.655 SIT
Ustanovitelj: Petelinšek Martin, izstop

4. 3. 1998.

MURSKA SOBOTA

Srg 361/97 Rg-207963
Okrožno  sodišče  v  Murski  Soboti  kot

registrsko  sodišče  objavlja  naslednji
sklep:

Družba ASPERA, Trgovsko podjetje
Gornja Radgona, d.o.o., Gornja Radgo-
na, Partizanska 33, vpisana v sodni regi-
ster tukajšnjega sodišča, vl. št. 1/946/00,
preneha po skrajšanem postopku zakona o
gospodarskih družbah po sklepu z dne
14. 4. 1997.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Milušić-Terek Gordana, Gornja Radgo-
na, Partizanska 33, kot družbenica prevze-
ma obveznost plačila vseh morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 8. 1998

NOVA GORICA

Rg-201769
Družba ZLATA, d.o.o., Trgovsko pod-

jetje Vipava, Vojana Reharja 8, s sede-
žem Vojana Reharja 8, Vipava, vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v regi-
stru s št. reg. vl. 1-451-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
ljev družbe z dne 26. 1. 1998.

Ustanovitelja sta Starc Zlatica in Starc
Ljubomir, oba Kosovelova 7, Vipava, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa 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 26. 1. 1998
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 121-5/99-08 Ob-2860
Spremenijo se pravila o organiziranosti in

delovanju sindikata podjetja IBI Kranj, ki se
hranijo pri Upravni enoti Kranj, in sicer tako,
da se v pravilih spremeni naziv in ime sindika-
ta, ki se po novem glasi: pravila o organizira-
nosti in delovanju Sindikata družbe IBI
Kranj, d.d., istočasno se spremeni tudi sedež
sindikata, ki je sedaj: Jelenčeva ul. 1, Kranj.

Sprememba se z dnem izdaje te odloč-
be vpiše v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 27 pri Upravni enoti Kranj.

Št. 121-3/99-08 Ob-2861
Spremeni se sedež Sindikata Brivsko

frizerskega podjetja Kranj, ki je sedaj:
Maistrov trg 7, Kranj.

Sprememba sedeža se z dnem izdaje te
odločbe vpiše v evidenco statutov sindika-
tov pod zap. št. 61 pri Upravni enoti Kranj.

Št. 028-5/99 Ob-2862
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, izpostava Center, Oddelek za občo
upravo, družbene dejavnosti in skupne za-
deve, z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov, dne 14. 4. 1999 pod zap. št.
250, z nazivom pravila Organizacije sindi-
kata ŠOU v Ljubljani, ki ga je zahtevala poob-
laščena oseba sindikata z imenom: Organi-
zacija Sindikata ŠOU v Ljubljani, matično
številko: 1159763 in sedežem: Borštnikov
trg 2, Ljubljana.

Št. 028-4/99 Ob-2863
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, izpostava Center, Oddelek za občo
upravo, družbene dejavnosti in skupne zade-
ve, z dnem izdaje te odločbe sprejme v hram-
bo statut, vpisan v evidenco statutov sindika-
tov, dne 13. 4. 1999 pod zap. št. 249, z
nazivom pravila o delovanju sindikata ZSSS
podjetja DZS, ki ga je zahtevala pooblaščena
oseba sindikata z imenom: ZSSS Sindikat
podjetja DZS, matično številko: 1159755 in
sedežem: Mali trg 6, Ljubljana.

Št. 028-2/99-124 Ob-2875
Republika Slovenija, Upravna enota Gor-

nja Radgona, sprejme v hrambo pravila Sin-
dikata zdravstva in socialnega varstva
Slovenije v zavodu – Varstveno delovni
center Gornja Radgona, s sedežem v Gor-
nji Radgoni, Lackova 17, vpisana v evi-
denco statutov sindikatov dne 23. 3. 1999,
pod zaporedno številko 50, z nazivom pra-
vila o delovanju sindikata zdravstva in so-
cialnega varstva Slovenije v zavodu.

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

Št. 141-00-0004/99-0800-10 Ob-3106
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te

odločbe hrani pravila Sindikata kovinske

in elektroindustrije Slovenije, Sindikal-
ne podružnice Primat Maribor, s sede-
žem v Mariboru, Industrijska ul. 22.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zap.
št. 004 z dne 14. 4. 1999.

Identifikacija – matična številka Sindika-
ta kovinske in elektroindustrije Slovenije,
Sindikalne podružnice Primat Maribor, je
1049461.

Št. 141-00-0005/99-0800-10 Ob-3107
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te

odločbe hrani statut Sindikalne organiza-
cije Krekove banke, d.d., Maribor, s se-
dežem v Mariboru, Slomškov trg 18.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zap.
št. 005 z dne 14. 4. 1999.

Identifikacija – matična številka Sindikal-
ne organizacije Krekove banke, d.d., Mari-
bor, je 1049518.

Št. 028-6/99 Ob-3108
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, izpostava Center, Oddelek za občo
upravo, družbene dejavnosti in skupne zade-
ve z dnem izdaje te odločbe sprejme v hram-
bo statut, vpisan v evidenco statutov sindika-
tov, dne 16. 4. 1999 pod zap. št. 251, z
nazivom pravila sindikata zavoda Mestni mu-
zej Ljubljana, ki ga je zahtevala pooblaščena
oseba sindikata z imenom: Sindikat vzgoje,
izobraževanja in znanosti Slovenije –
Mestni muzej Ljubljana, kratico: SVIZ –
MML, matično številko: 1159771 in sede-
žem: Gosposka ulica 15, Ljubljana.

Št. 028-5/99 Ob-3109
Pravila Sindikata družbe Česalnice

Ljubljana, d.d., Ljubljana, Luize Pesja-
kove 9, Sindikat obrtnih delavcev Slove-
nije, sprejeta na zboru članov dne 25. 5.
1995, se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana,
izpostava Bežigrad. Pravila so vpisana v evi-
denco statutov sindikata pod št. 028-5/99
dne 29. 3. 1999.

Št. 127-5/99 Ob-3110
Ugotovljeno je, da je ZSSS-KNG, Sindi-

kalna skupina Keramika Novo mesto, Novo
mesto, Klemenčičeva ulica 15, spremenila
ime in sedež tako, da se sedaj glasi:
ZSSS-KNG, Sindikat Peči Keramika No-
vo mesto, d.o.o., Novo mesto, Pod-
bevškova ulica 18, 8000 Novo mesto,
ter sprejela nova pravila sindikata z dne
22. 2. 1999, ki se sprejmejo v hrambo pri
Upravni enoti Novo mesto.

Sprememba imena in sedeža sindikata
je vpisana v evidenco temeljnih aktov sindi-
katov pod zap. št. 139.

Št. 127-6/99 Ob-3111
Veljavna pravila ZSSS – Sindikata de-

lavcev trgovine Slovenije, Sindikata Av-
tohiše Pionir Brežice, d.o.o., Brežice,
Bratov Cerjakov 11, s sedežem sindikata
v Novem mestu, Cvelbarjeva ulica 3,
8000 Novo mesto, ki so bila dne 16. 3.
1999 sprejeta na članskem sestanku druž-
be, se sprejmejo v hrambo pri Upravni enoti
Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 167.

Razglasi sodišč

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

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

N 77/94 R-161
Emilie Kasper, poročeno Petriček, roj.

16. 10. 1896, nazadnje stan. Sv. Primož
na Pohorju 38, p. Vuzenica je pogrešana
(na predlog Jezeršek Janeza, stan. Ašker-
čeva 8, Velenje.

Skrbnica je Prelog Darja, roj. 2. 2. 1956,
Splavarska 21, Vuzenica.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 3. 1999

N 43/98 R-180
Alojzij Bartol, roj. 18. 10. 1900 v Trav-

niku, nazadnje stanujoč v Travniku, je po-
grešan.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 5. 3. 1999

N 3/99 R-204
Franc Kajin, sin Josefa in Barbare, roj.

3. 6. 1895 iz Podklanca št. 15, p. Vinica, je
pogrešan od leta 1915 (na predlog Marije
Jelenič, Črnomelj, Kolodvorska 54a).

Skrbnik je Leopold Jelenič, Črnomelj,
Kolodvorska 54a.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 2. 4. 1999

Oklici dedičem

D 375/98 R-200
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po dne 11. 3. 1998, umrlem Zavec
Vilhelmu, roj. 1914 iz Ptuja, Dornavska c. 3.

Kot dedič pride v poštev nečak Sawetz
Emil, neznanega bivališča, nazadnje stanu-
joč 39 Baily Ave Thatcham, Berks RG 18 3
DU, Anglija.

Ker sodišče ne razpolaga z njegovim na-
slovom, ga pozivam, da se v roku enega
leta od objave tega oklica zglasi pri tem
sodišču ali sporoči svoj naslov, ker bo so-
dišče sicer opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi izjave postavljenega skrbnika.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 15. 3. 1999
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D 255/98 R-193
Pti tukajšnjem sodišču teče zapuščin-

ski postopek po pok. Zenu Božiču, pok.
Štefana, roj. 11. 4. 1872, iz Klavž št. 53,
ki je bil razglašen za mrtvega z dnem 6. 11.
1919.

Poleg  znanih  dedičev  bi  prišli  v
poštev  za  dedovanje  tudi  nečaki  ali
pranečaki  zapustnika,  morebitni  potomci
pokojnega  brata  zapustnika  Cirila  Božiča
in  pokojne  sestre  Joahime  Božič,  za
katere pa sodišče ne ve kdo so in kje sta-
nujejo.

Zato jih sodišče s tem oklicem poziva,
da se v roku enega leta od objave tega
oklica zglasijo in uveljavljajo svojo pravico
do dediščine.

Če bo oklicni rok potekel brezuspešno
bo sodišče zapuščinski postopek nada-
ljevalo tako, da bo upoštevalo le znane
dediče.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 26. 3. 1999

Oklici o uvedbi postopka za
nastavitev zemljiške knjige

Su 43-02/99 R-178
Z dnem 3. 5. 1999 se bodo začele

poizvedbe v zvezi z napravo nove zem-
ljiške knjige za katastrsko občino Gra-
dišče. Poizvedbe se bodo opravljale v ča-
su od 3. 5. 1999 dalje vsak delovnik od
7. do 16. ure v prostorih Zadružnega do-
ma v Gradišču.

K poizvedbam naj pridejo vsi posestni-
ki, hipotekarni upniki in vse druge osebe,
ki imajo pravno korist od tega, da se po-
izvedo lastninske pravice ali da se ugotovi
istovetnost sedanjih označb parcel. Nava-
jati smejo vse, kar utegne služiti za to, da
se pojasni stanje stvari in da se ohranijo
njihove pravice.

Tisti, ki imajo na teh zemljiščih ali na
njihovih delih zastavne, služnostne ali dru-
ge pravice, primerne za knjižni vpis, naj te
pravice prijavijo, če želijo, da se vpišejo v
novo zemljiško knjigo kot stara bremena.
Prijave teh pravic je treba podati pismeno
ali ustno na zapisnik v času od 3. 4. 1999
do 3. 5. 1999 pri Okrajnem sodišču v Mur-
ski Soboti, Slomškova ul. št. 19, v sobi št.
6, vsak delovnik od 8. do 15. ure, od 3. 5.
1999 dalje pa v prostorih Zadružnega do-
ma v Gradišču št. 37, vsak delovnik od
7. do 16. ure.

V prijavah je treba natančno navesti pra-
vico in vrstni red, ki se zanjo zahteva, kakor
tudi zemljiškoknjižne vložke, v katerih se naj
opravi vpis. Navesti je treba tudi dejstva, na
katera se opira prijavljena pravica in na ka-
tera se opira zahtevani vrstni red. Prijavne
dolžnosti v ničemer ne spreminja dejstvo,
da je pravica, ki jo je treba prijaviti, morda
očitna iz kakšne listine, ki je že pri sodišču
ali iz kakšne sodne rešitve.

Posestniki zemljišč in drugi upravičenci
morajo prinesti k poizvedbam oziroma prilo-
žiti prijavam v izvirniku ali prepisu vse spise,
izpiske iz zemljiške knjige, sodne odločbe

ali druge listine, če so potrebne za napravo
zemljiške knjige in če jih imajo sami ali nji-
hovi zastopniki.

Zato, da se vsakomur omogoči vpogled
v  podatke,  ki  jih  je  sodišče  doslej  že
zbralo, bodo razgrnjeni posestni listi, sez-
nami parcel in lastnikov ter zemljiškoknjiž-
na mapa od 3. 4. 1999 do 3. 5. 1999 pri
Okrajnem sodišču v Murski Soboti v sobi
št. 6 (zemljiška knjiga), od 3. 5. 1999 dalje
pa  v  prostorih  Zadružnega  doma  v
Gradišču.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 3. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije

St 14/98 S-178
To sodišče je v postopku prisilne porav-

nave nad dolžnikom Almira, alpska mod-
na industrija, d.d., Radovljica, Jalnova
2, s sklepom opr. št. St 14/98 z dne 26. 3.
1999 potrdilo prisilno poravnavo med dolž-
nikom in njegovimi upniki, sprejeto nad na-
roku dne 26. 3. 1999.

Terjatve upnikov so razdeljene v nasled-
nje razrede:

– razred A: terjatve iz naslova obveznosti
do dobaviteljev, neplačanih prispevkov iz
preteklih let in delavcev iz premalo izplača-
nih plač, ki se poplačajo v denarju v višini
20% njihove vrednosti, pri čemer bo zmanj-
šana terjatev upoštevajoč letno obrestno
mero v višini temeljne obrestne mere, pove-
čane za 0,5%, poplačana v roku enega leta
od pravnomočnosti potrjene prisilne porav-
nave. Navedene obresti tečejo od dneva
začetka postopka prisilne poravnave do ro-
ka za izplačilo terjatev;

– razred B: terjatve iz naslova obvezno-
sti do državnih in občinskih institucij, zava-
rovalnih premij, dobaviteljev ter delavcev iz
premalo izplačanih plač, za katere se pove-
ča osnovni kapital dolžnika, ki spremenijo
svoj položaj ter s konverzijo v lastniški kapi-
tal in s prevzemom poslovnega deleža na
podlagi povečanja osnovnega kapitala pre-
nehajo obstajati kot terjatve in to z dnem
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave;

– razred C: terjatve upnikov iz naslova
obveznosti plačila odpravnin in plač delav-
cem za zadnje tri mesece, katerih položaj
se po potrditvi prisilne poravnave ne spre-
meni.

Seznam upnikov, katerih terjatve niso bi-
le prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev je sestavni del
izreka sklepa o potrditvi prisilne poravnave.

Sklep o prisilni poravnavi je postal prav-
nomočen dne 8. 4. 1999.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 4. 1999

St 32/98-45 S-179
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v zadevi Lestro – Ledinek, Pod-
jetje za proizvodnjo lesnoobdelovalnih
strojev in orodij, d.d., Hoče, Bohovska

cesta 19a, za dne 18. 5. 1999 ob 9.30, v
sobi 330 tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko od 30. 4. 1999 naprej
ogledajo predloženi načrt finančne reorga-
nizacije na tem sodišču, in sicer v ponede-
ljek od 9. do 12. ure, v sredo od 9. do 12.
ure in od 13. do 15. ure in v petek od 9. do
12. ure, v pisarni št. 217.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 4. 1999

St 29/98 S-180
To  sodišče  objavlja  v  stečajni  zadevi

pod opr. št. St 29/98 sklep z dne 9. 4.
1999:

Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom: Life, Podjetje za elektroobrtne us-
luge in trgovino, d.o.o., Ljubljanska ce-
sta 68, Celje.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Đor-
đevič Branko, prof., Hmeljarska 11, Pre-
bold.

Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v
Uradnem listu RS, ter vpis začetka stečaj-
nega postopka v sodni register pri tem so-
dišču.

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 navede sodišče, pred kate-
rim 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
8. septembra 1999 ob 14. uri, v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 9. 4.
1999.

Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 4. 1999

St 29/96 S-181
To sodišče je s sklepom opr. št. St

29/96 z dne 9. 4. 1999 sklenilo:
Pravna oseba Renex, d.o.o., Portorož

– v stečaju, se izroči kupcu Nenadu Pe-
trovčiču, Križevniška 12, Ljubljana.

Stečajni postopek zoper prodano prav-
no osebo Renex, d.o.o., Portorož – v ste-
čaju, se zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa o zaključku
postopka se po uradni dolžnosti izbrišejo
iz sodnega registra vpisi v zvezi s stečaj-
nim postopkom, kupec Nenad Petrovčič,
Križevniška 12, Ljubljana, pa se vpiše v
sodni register kot ustanovitelj prodane
pravne osebe.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 4. 1999
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St 82/98 S-182
To sodišče je s sklepom St 82/98 dne

6. 4. 1999 nad dolžnikom Slovenijales,
Gozdni in lesni proizvodi, d.o.o., Dunaj-
ska 22, Ljubljana – v stečaju, stečajni
postopek zaključilo, ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.

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

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 1999

St 11/99-15 S-183
To sodišče je dne 12. 3. 1999 s skle-

pom opr. št. St 11/99 začelo stečajni po-
stopek nad podjetjem Bacio, Podjetje za
trgovino, zastopstvo, turizem in pro-
izvodnjo, d.o.o., Miklavž – Skoke, Usko-
ška 48.

Odslej se firma glasi: Bacio, Podjetje za
trgovino, zastopstvo, turizem in proizvod-
njo, d.o.o. – v stečaju, Miklavž – Skoke,
Uskoška 48.

Za stečajno upraviteljico je določena
mag. Irena Lesjak, dipl. ekonomistka, stan.
Ul. heroja Vojka 39, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do-
kazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica.

Narok za preizkus terjatev bo dne 13. 7.
1999 ob 9. uri, v sobi št. 330 naslovnega
sodišča.

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

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tuk. sodišča dne 12. 3. 1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 4. 1999

St 17/99 S-184
To sodišče je s sklepom St 17/99 dne

12. 4. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Jagoda, d.o.o., Dolenjska 244,
Ljubljana.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bo-
jan Lepičnik iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 9. 1999 ob 13. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 4. 1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 1999

St 13/98 S-185
To sodišče je s sklepom St 13/98 dne

12. 4. 1999 nad dolžnikom Agrostroj

Commerce, d.o.o., Draga 15, Ljubljana
– v stečaju, stečajni postopek zaključilo,
ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno ma-
so, ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 1999

St 47/97 S-186
To  sodišče  objavlja  v  stečajni  zadevi

pod opr. št. St 47/97 sklep z dne 14. 4.
1999:

Stečajni postopek nad dolžnikom Gore-
nje toplotne črpalke, d.o.o., Partizanska
12, Velenje, se zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika Gorenje toplotne
črpalke, d.o.o., Partizanska 12, Velenje, iz
sodnega registra.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 4. 1999

St 29/97 S-187
To sodišče je s sklepom opr. št. St

29/97 z dne 13. 4. 1999 sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajno maso

dolžnika IKI, d.o.o., Hrpelje, Industrija ko-
vinskih izdelkov, v stečaju, Industrijska
ul. 3, Kozina, se zaključi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 4. 1999

St 24/98 S-189
To sodišče je s sklepom opr. št. St

24/98 z dne 6. 4. 1999 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad družbo
Lemmark Medic, proizvodnja, trgovina
in zastopanje, d.o.o., Koper, Srebrniče-
va 1, ter po pravnomočnosti sklepa odredi-
lo izbris družbe iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 4. 1999

St 1/96 S-190
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 1/96 sklep z dne 15. 4. 1999:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Suvi-

ta, Trgovsko podjetje, d.o.o., Cesta v Tr-
novlje 10/a, Celje, se zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: Suvita, Trgovsko
podjetje, d.o.o., Cesta v Trnovlje 10/a, Ce-
lje, iz sodnega registra.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 4. 1999

St 11/98 S-191
To sodišče je s sklepom opr. št. St

11/98, z dne 15. 4. 1999 zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Labod Delta
konfekcija, d.o.o., Dornavska c. 6, Ptuj –
v stečaju.

Po pravnomočnosti navedenega sklepa
se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 4. 1999

St 13/96 S-192
To  sodišče  objavlja  v  stečajni  zadevi

pod opr. št. St 13/96 sklep z dne 14. 4.
1999:

Stečajni postopek nad dolžnikom: Sipak
oprema, d.o.o., Koroška 61, Velenje, se
zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: Sipak oprema,
d.o.o., Koroška 61, Velenje, iz sodnega
registral.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 4. 1999

St 3/99-8 S-193
To sodišče je s sklepom opr. št. St 3/99

z dne 16. 4. 1999 na podlagi prvega od-
stavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni po-
stopek nad dolžnikom Skrbiš Gostinsko
podjetje Šutna, d.o.o., Šutna 30, Žabni-
ca, in ga takoj zaključilo, ker premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.

Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik iz-
brisan iz sodnega registra.

Proti temu sklepu se upniki lahko pritoži-
jo v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 4. 1999

St 11/99 S-194
To sodišče je s sklepom St 11/99 dne

14. 4. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom THC, družba za proizvodnjo,
trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
Ilirska 26.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Aleš
Pegan, odvetnik iz Ljubljane.

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

Dolžnike se poziva, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike se pozi-
va, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazi o obsto-
ju terjatve in kolkovane s predpisano sodno
takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
6. 7. 1999 ob 10.30, soba 310/III tukajš-
njega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča 14. 4.
1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 1999

St 132/93 S-195
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

132/93 z dne 14. 4. 1999 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Utok trgovi-
na, d.d., Usnjarska 8, Kamnik.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 1999
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Izvršbe in zavarovanja

In 99/00001 I-110
Na podlagi overjenega dolgovnega sez-

nama št. 4711-2/97-3-43-07/10 z dne
30. 11. 1998, ki ga je izdalo Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance, DURS,
DU Maribor, Izpostava Dravograd, se opra-
vi v korist upnika Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za finance, Davčna uprava RS,
DU Maribor, Izpostava Dravograd, in v bre-
me dolžnika Čevnik Vinka, stan. Trg 4. juli-
ja 26, p. Dravograd,

rubež s popisom nepremičnine, ki ni
vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer: dolž-
niku lastne polovice nepremičnine tj. dvo-
sobnega stanovanja, št. 2, v prvem nad-
stropju stanovanjske hiše na naslovu Trg
4. julija 26, Dravograd, v skupni izmeri
60,86 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri 12,98
m2, sobo v izmeri 15,25 m2, sobo v izmeri
19,06 m2, hodnik v izmeri 3,49 m2, WC v
izmeri 1,42 m2, kopalnico v izmeri 3,66 m2

in druge prostore v izmeri 5 m2, last do
1/2 dolžnika Čevnik Vinka, Trg 4. julija 26,
Dravograd, na podlagi kupoprodajne po-
godbe, sklenjene dne 19. 11. 1992.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 2. 1999

V R 44/99 I-164
To sodišče je s sklepom opr. št. V R

44/99 z dne 16. 3. 1999 v izvršilni zadevi
upnika Posojilnica Bank Borovlje reg.
z.z.o.j., Hauptplatz 16, Ferlach, Borovlje,
zoper dolžnikov in zastaviteljev zakonjšek
Marija in Igor, oba stan. Pot na brod, Ra-
deče, zaradi zavarovanja denarne terjatve
v znesku ATS 560.000 s pogodbeno do-
govorjenimi pripadki z ustanovitvijo zastav-
ne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma
strank po 251. členu ZIZ opravilo rubež in
popis nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiško knjigo stanovanja št. 22 v stanovanj-
ski hiši Pot na brod 6, Radeče v izmeri
61,80 m2, ki obsega kuhinjo 15,83 m2,
sobo 12,96 m2, sobo 18,36 m2, hodnik
5,40 m2, kopalnico 4,81 m2, balkon oziro-
ma teraso 3,46 m2 in druge prostore 0,98
m2 katerega je lastnik dolžnik kot zastavi-
telj Zakonjšek Igor, Pot na brod 6, Radeče
do celote.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne
pravice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 3. 1999

R 88/99 I-157
Na podlagi sporazuma strank sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. Sv 264/99, z dne 10. 3. 1999, in
sklepa naslovnega sodišča opr. št. R
88/98 z dne 10. 3. 1999 se zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnice do dolžni-
ka na podlagi posojilne pogodbe št. 2/99,
račun št. 4510-520000-2096293, z dne
3. 3. 1999, v višini 3,000.000 SIT, ki se
revalorizira v višini, rokih in na način dolo-
čen z vsakokrat veljavnim sklepom o
obrestnih merah upnice in obrestuje v viši-

ni 7,4% letno obrestno mero, ki se spremi-
nja skladno z vsakokrat veljavnim sklepom
o obrestnih merah upnice in glede na
3. člen posojilne pogodbe, s tem, da si
upnica  pridržuje  pravico,  da  v  času
pogodbenega razmerja spremeni način
obračunavanja in plačil po tej pogodbi v
skladu z vsakokrat veljavnim določilom
Banke Koper, d.d., o načinih in rokih za
obračun in plačilo obresti; terjatev zapade
v plačilo v 35 enakih mesečnih obrokih, ki
zapadejo v plačilo zadnji dan vsakega me-
seca, pri čemer prvi obrok zapade v plači-
lo 30. 4. 1999, zadnji pa 31. 3. 2002,
oziroma prej kot je to določeno v 2. točki
sporazuma o zavarovanju denarne terjatve
z zastavno pravico na neknjiženi nepremič-
nini, se

opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisa-
na v zemljiški knjigi, in sicer poslovnega
prostora v izmeri 31,40 m2, označenega s
številko 200/31, v etažnem načrtu obar-
van s črno črtkano črto, ki se nahaja v
drugem nadstropju poslovne stavbe, na na-
slovu Koper, Ankaranska cesta 7, ki leži na
parc. št. 1570/3, vpisan v vl. št. 117, k.o.,
Koper, za katero je že vložen predlog za
etažno delitev v zemljiško knjigo po Dn. št.
4109/98 in za vknjižbo lastninske pravice
na poslovnem prostoru po Dn. št. 273/99,
ki  je  last  dolžnika  Gabiano,  d.o.o.,
Izola, kar je razvidno iz kupoprodajne po-
godbe št. KT-61/98-kuppog z dne 6. 7.
1998, sklenjene s prodajalcem Koperin-
vest, d.o.o., Koper, katera je overjena pri
notarju Dravu Ferligoju v Kopru dne
14. 10. 1998 pod opr. št. Ov 5978/98 in
menjalne pogodbe z dne 30. 11. 1998,
sklenjene z Matjažem Rožmanom, Poljan-
ski nasip 32, Ljubljana ter Marinom Glavi-
no, Levstikova 2, Izola, katera je overjena
pri notarju Dravu Ferligoju v Kopru, dne
23. 12. 1998 pod opr. št. Ov 7874, 7875,
7876/98.

Zaznamuje se izvršljivost zgoraj nave-
dene terjatve in prepoved odtujitve ter
obremenitve zastavljene nepremičnine.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 3. 1999

RIG 47/99 I-166
To sodišče je v skladu s sporazumom

strank v obliki neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa št. SV 80/99 z dne 26. 1.
1999, notarja Stanislava Bohinca iz Mari-
bora, s sklepom opr. št. RIG 47/99 z dne
4. 2. 1999 odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo – poslovne-
ga prostora v izmeri 152,87 m2, v pritličju
zgradbe v Mariboru, Gosposka ul. 25 in
Brvarska ul. 4, stoječe na parc. št.
1296/1, pripisane k vl. št. 1401, k.o.,
Maribor Grad, last zastaviteljice Božič Ma-
rine, stan. Semedela 18, Koper, po kupo-
prodajni pogodbi sklenjeni dne 23. 8.
1998 s prodajalcem dr. Wolfgang Wesiack
iz Avstrije in zastaviteljico kot kupcem, v
zavarovanje denarne terjatve upnika Nova
kreditna banka Maribor, d.d., do dolžnika
Allegria, d.o.o., Ul. Božidarja Jakca 22/a,
Portorož, v višini 300.000 DEM s pp., pri
čemer je bil rubež nepremičnine opravljen
dne 5. 2. 1999.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 3. 1999

RIG 623/98 I-167
To sodišče je na podlagi sporazuma

strank, sklenjenega v obliki neposredno iz-
vršljivega notarskega zapisa, št. SV
767/98 z dne 23. 10. 1998, notarja Sta-
nislava Bohinca iz Maribora, s sklepom
opr. št. RIG 623/98 z dne 29. 10. 1998
odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo – pisarn št. P 38 in P
39, v skupni izmeri 95,76 m2, ki se nahaja-
ta v I. nadstropju objekta BDC v Mariboru,
Tržaška c. 65, zgrajenega na parc. št.
565/5,  pripisane  k  vl.  št.  675  k.o.
Razvanje,  last  dolžnika  Lonhex,  med-
narodna  špedicija,  d.o.o.,  Tržaška  65,
Maribor, po kupoprodajni pogodbi št.
P-65/95, sklenjeni dne 16. 6. 1995 s pro-
dajalcem Veletrgovina Vema export-import,
d.d., Maribor in dolžnikom kot kupcem, v
zavarovanje denarne terjatve upnika Nova
kreditna banka Maribor, d.d., v višini
6,000.000 SIT  s  pp.,  pri  čemer  je  bil
rubež nepremičnine opravljen dne 30. 10.
1998.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 3. 1999

RIG 719/98 I-168
To sodišče je v skladu s sporazumom

strank v obliki neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa št. SV 907/98 z dne
4. 12. 1998, notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, s sklepom opr. št. RIG 719/98
z dne 8. 12. 1998 odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo –
dvosobnega stanovanja št. 18 s pripadajo-
čim kletnim prostorom v skupni izmeri
62,88 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju
stanovanjske hiše v Rušah, Ul. Ruške čete
9, zgrajene na parc. št. 607 v k.o. Ruše,
last zastaviteljev Šulc Sandija in Maričnik
Anite, vsakega do 1/2, po prodajni pogod-
bi, sklenjeni dne 21. 4. 1997 med Srnko
Marijo in Ivanom kot prodajalcema ter za-
staviteljema kot kupcema, v zavarovanje
denarne terjatve upnika Nova kreditna ban-
ka Maribor, d.d., do dolžnika Šulc Sandi,
s.p., stan. Ul. Ruške čete 9, Ruše, v višini
1,000.000 SIT s pp., pri čemer je bil ru-
bež nepremičnine opravljen dne 11. 12.
1998.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 3. 199

RIG 633/98 I-169
To sodišče je v skladu s sporazumom

strank v obliki neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa št. SV 805/98 z dne
3. 11. 1998, notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, s sklepom opr. št. RIG 633/98
z dne 5. 11. 1998 odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo –
stanovanja št. 11, v izmeri 68,85 m2, ki se
nahaja v drugem nadstropju stanovanjske
hiše v Mariboru, Smetanova 34, stoječe
na parc. št. 1473 v k.o. Koroška vrata, last
zastavitelja Šaler Janislava, stan. Smeta-
nova 34, Maribor, po prodajni pogodbi št.
1926/92, sklenjeni dne 14. 2. 1992 med
Občino Maribor kot prodajalcem in zasta-
viteljem kot kupcem, v zavarovanje denar-
ne terjatve upnika Nova kreditna banka
Maribor, d.d., do dolžnika Interstan, pod-
jetje za promet z nepremičninami, d.o.o.,
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Pod vinogradi 33/h, Maribor, v višini
3,000.000 SIT s pp., pri čemer je bil ru-
bež nepremičnine opravljen dne 9. 11.
1998.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 3. 1999

In 98/00133-5 I-171
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 21. 5. 1998, opr. št. In
97/00252 je bil dne 18. 11. 1998 oprav-
ljen v korist upnika Metalka Stanovanjske
storitve, d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana,
rubež enosobnega stanovanja v izmeri
40,10 m2, št. 10, Viška 51, Ljubljana, last
dolžnika Ambrožič Alojza, Viška 51, Ljub-
ljana. Opravljeni rubež ima pravni učinek
tudi na izvršbo, dovoljeno s sklepom o iz-
vršbi z dne 21. 5. 1998, opr. št. In
98/00133, ki se izvede s pristopom k iz-
vršbi, dovoljeni pod opr. št. In 97/00252
na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 1999

R 127/99 I-173
Na podlagi sklepa tega sodišča št. R

127/98-2 z dne 4. 12. 1998 je bilo stano-
vanje v stanovanjski hiši Černelčeva c. 4,
Brežice, vl. št. 654 k.o. Brežice, parc. št.
283, ki leži v II. nadstropju, s številko 7,
obsega 72,83 m2 in to kuhinjo 11,30 m2,
sobo 13,95 m2, sobo 17,71 m2, sobo
12,69 m2, hodnik 8,72 m2, kopalnica 3,26
m2, terasa 3,70 m2 in klet 1,50 m2, ki je
last dolžnika-zastavitelja Sakač Ivana in
zastaviteljice Sakač Ksenije, oba Černel-
čeva ulica 04, Brežice, zarubljeno v korist
upnika SKB banke, d.d., Ljubljana, Aj-
dovščina 4, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 19,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 22. 3. 1999

R 28/99 I-174
Na podlagi sklepa tega sodišča št.

R 28/99-2 z dne 11. 3. 1999 je bilo sta-
novanje v stanovanjski hiši Kregarjeva 11,
Brežice, vl. št. 277 k.o. Trnje, parc. št.
1/22, ki leži v I. nadstropju, s številko 3,
obsega 71,19 m2, in to kuhinjo 5,65 m2,
sobo 30,13 m2, sobo 12,20 m2, sobo
9,61 m2, hodnik 5,75 m2, WC in kopalnica
4,79 m2, balkon na S 0,96 m2 in balkon na
J 2,10 m2, ki je last zastaviteljev Gregl
Barbare in Gregl Iztoka, Kregarjeva ulica
11, Brežice, zarubljeno v korist upnika No-
ve kreditne banke Maribor, d.d., Vita Kraig-
herja 4, 2505 Maribor, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 8,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 22. 3. 1999

In 98/0495-5 I-182
Na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. In

97/00261 z dne 4. 2. 1998 je bil dne
26. 10. 1998 opravljen v korist upnika Me-
talka Stanovanjske storitve, d.o.o., Kersni-
kova 3, Ljubljana rubež dvosobnega stano-
vanja v izmeri 48,54 m2, št. 9, Viška 49b v
Ljubljani, ki obsega hodnik, kopalnico z
WC, kuhinjo, dnevno sobo in spalnico ter
balkon last dolžnikov Železnik Cvetke in
Alberta. Opravljeni rubež ima pravni učinek
tudi na izvršbi dovoljeni s sklepom o izvršbi

z dne 3. 4. 1999, opr. št. In 98/00142 in
s sklepom o izvršbi z dne 12. 3. 1999,
opr. št. In 98/00495, ki se izvedeta s pri-
stopom k izvršbi, dovoljeni s sklepom o
izvršbi z dne 4. 2. 1998, opr. št.
In 97/00261 na predlog istega upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 1999

IV R 113/98 I-191
Na podlagi nesporedno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marte Malič iz No-
vega mesta, opr. št. SV 442/98 z dne
28. 10. 1998 in sklepa tega sodišča opr.
št. IV R 113/98 z dne 20. 1. 1999, zaradi
zavarovanja upnikove denarne terjatve z za-
stavno pravico na nepremičnini, ki ni vpisa-
na v zemljiški knjigi, se zarubi trisobno sta-
novanje št. 1, s površino 81,70 m2, v prit-
ličju stanovanjskega bloka v Novem me-
stu, Seidlova cesta 30 (prej Cesta herojev
30), s kletnim prostorom in z ustreznim
solastninskim deležem na skupnih prosto-
rih in napravah, ki je na podlagi pogodbe o
prodaji stanovanja, sklenjene med Krko,
p.o., Novo mesto, kot prodajalcem in Du-
šanom Jenkom in Andrejo Jenko, kot kup-
cema, dne 15. 11. 1991, last dolžnika –
zastavitelja in zastaviteljice Andrejke Jen-
ko, roj. 6. 5. 1953, Križevska vas 76, vsa-
kega do 1/2.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 11. 3. 1999

IV R 140/98 I-192
Na podlagi nesporedno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarke Marte Malič in No-
vega mesta, opr. št. SV 527/98 z dne
8. 12. 1998 in sklepa tega sodišča opr.
št. IV R 140/98 z dne 20. 1. 1999, zaradi
zavarovanja upnikove denarne terjatve z za-
stavno pravico na nepremičnini, ki ni vpisa-
na v zemljiški knjigi, se zarubi na solastnin-
skem deležu 4/6 zastaviteljice Erne Polo-
vič, roj. 25. 9. 1946, Novo mesto, Šuklje-
tova ulica 22, na stanovanjski stavbi in
dvorišču s parc. št. 404/17, vpisano pri vl.
št. 562 k.o. Šmihel pri Novem mestu, pri-
dobljene na podlagi kupoprodajne pogod-
be o prodaji stanovanja sklenjene med Do-
lenjko, trgovsko podjetje na debelo in drob-
no Novo mesto, kot prodajalcem in Zore
Justino, Šmihel 33, Novo mesto, kot kup-
cem, dne 21. 5. 1993, overjene pri notar-
ju Andreju Tiranu, z dne 27. 11. 1998.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 10. 3. 1999

In 56/98 I-194
V izvršilni zadevi upnika Kosovel Aleša,

Vipavska 124, Nova Gorica, ki ga zastopa
odvetnik Iztok Vončina iz Ljubljane, proti
dolžnici Radenkovič Viljemini, Smrtnikova
3, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Milan
Krstić iz Ljubljane, zaradi izterjave
1,859.420 SIT s pp, je Okrajno sodišče v
Slovenski Bistrici na naroku za opravo
rubeža nepremičnine dne 4. 3. 1999
sklenilo:

po sklepu o izvršbi tega sodišča opr. št.
In 56/98 z dne 3. 2. 1999 se dovoli rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knji-
go v korist upnika Kosovel Aleša, in sicer
stanovanja št. 8, ki se nahaja v pritličju
stan. hiše v Poljčanah, Prvomajski trg 13,

v skupni izmeri 47,81 m2, katerega lastni-
ca je dolžnica na podlagi darilne pogodbe
z dne 8. 11. 1995. Rubež ima pomen zaz-
nambe izvršbe.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 25. 3. 1999

R 14/99 I-197
To sodišče v izvršilni zadevi za zavaro-

vanje denarne terjatve 3,770.922 SIT up-
nika Banke Koper, d.d., Pristaniška 14,
Koper, zoper dolžnika Marto Mladovan iz
Postojne, Ljubljanska cesta 1 in Roberta
Pavšič iz Postojne, Stjenkova ul. 8, na pod-
lagi sporazumnega predloga, sklenjenega
dne 1. 2. 1999 pred notarjem Darkom Jer-
šetom iz Postojne pod opr. št. SV 40/99
in sklepa tega sodišča opr. št. R 14/99 z
dne 23. 3. 1999 objavlja rubežni zapisnik
sestavljen dne 18. 3. 1999 v Postojni,
Ljubljanska cesta 1, in sicer tako, da se v
korist izvršljive terjatve upnika zaznamuje
rubež nepremičnin, ki niso vknjižene v
zemljiški knjigi: stanovanje št. 1 v izmeri
27,80 m2, stanovanje št. 2 v izmeri 31,95
m2 in stanovanje št. 3 v izmeri 27,80 m2 v
drugem nadstropju objekta na Ljubljanski
ulici 1, ki stoji na parc. št. 109/1, vl. št.
164 k.o. Postojna, ki so last Marte Mla-
dovan.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 23. 3. 1999

IV R 8/99 I-199
Na podlagi nesporedno izvršljivega no-

tarskega zapisa notarja Borisa Pavlina iz
Krškega, opr. št. SV 13/99 z dne 13. 1.
1999 in sklepa tega sodišča opr. št. IV R
8/99 z dne 20. 1. 1999, zaradi zavarova-
nja upnikove denarne terjatve z zastavno
pravico na nepremičnini, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, se zarubi dvosobno stano-
vanje v Novem mestu, v skupni izmeri
60,70 m2, Ul. Slavka Gruma 24, stanovan-
je št. 4, v I. nadstropju v objektu – bloku, ki
stoji na parcelni št. 866/4, ki je vpisan v z.
k. vl. št. 808, k.o., Šmihel pri Novem me-
stu, last dolžnice in zastaviteljice Martine
Vrhovnik, na podlagi prodajne pogodbe
sklenjene med Medle Zdenko, kot proda-
jalko in dolžnico in zastaviteljico Vrhovnik
Martino, kot kupcem, dne 10. 2. 1995.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 26. 3. 1999

II. R 67/99 I-207
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarke Ne-
venke Kovačič iz Kopra, opr. št. SV
176/99 z dne 25. 3. 1999 in sklepa tega
sodišča opr. št. II. R 67/99, zaradi zavaro-
vanja upnikove denarne terjatve z zastavno
pravico na nepremičnine zarubi stanovanje
št. 02, v izmeri 60,26 m2 v prvem nad-
stropju stanovanjske hiše v Piranu, Rozma-
nova 24 B, ki stoji na parc. št. 23/1, vl. št.
515 k.o. Piran-mesto, pridobljeni na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe sklenjene med
zastavnim dolžnikom in Splošno bolnišnico
Izola, kot prodajalcem dne 18. 5. 1993,
overjena pri takrat Temeljnem sodišču v
Kopru, enota v Piranu, pod ov. št.
1428/93, dne 11. 6. 1993.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 2. 4. 1999
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Razpisi
 delovnih mest

Št. 122-2/99-0016-04 Ob-2876
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 30. člena zakona o držav-

nem pravobranilstvu (Uradni list RS, št.
20/97):

a) 1 prosto mesto državnega pravo-
branilca na Državnem pravobranilstvu,
zunanji oddelek v Celju.

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

pogoje, določene v 25. členu zakona o dr-
žavnem pravobranilstvu in posebne pogoje
za imenovanje na mesto državnega pravo-
branilca, določene v 26. členu zakona o
državnem pravobranilstvu.

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. 500-3/99-1 Ob-2864
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Dergan-

ca” Nova Gorica, razpisuje prosto delovno
mesto

predstojnika internistične službe
Pogoji:
– zdravnik specialist internist,
– 3 leta delovnih izkušenj v specialistični

stroki,
– strokovne in organizacijske sposobno-

sti vodenja;
predstojnika ginekološko-porodniške

službe
Pogoji:
– zdravnik specialist ginekolog,
– 3 leta delovnih izkušenj v specialistični

stroki,
– strokovne in organizacijske sposobno-

sti vodenja.
Kandidati morajo predložiti (pismeno) vi-

zijo razvoja in program dela službe, za kate-
rega se prijavljajo.

Mandatna doba 4 leta.
Rok za prijavo je 8 dni od objave v Urad-

nem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30

dneh po opravljeni izbiri.
Kandidati vložijo prijave na razpis z do-

kazili o izpolnjevanju pogojev na naslov:
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kadrovska služba – prijava na
razpis, 5290 Šempeter pri Gorici, Padlih
borcev 13a.

Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca”

Nova Gorica

Št. 35/99 Ob-2987
Osnovna šola Franca Rozmana Stane-

ta, Prušnikova 85, 1210 Ljubljana Šentvid,
tel./faks 152-16-81, razpisuje delovno
mesto

ravnatelja.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96) ter imeti pedagoške, organizacijske
in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Začetek dela bo 1. 9. 1999.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev in kratko vizijo vodenja šole pošljite v 8
dneh po objavi na naslov šole s pripisom
“za razpis”.
Osnovna šola Franca Rozmana Staneta

Ljubljana-Šentvid

Ob-3080
Svet Dijaškega doma Tezno, Maribor,

Zolajeva ulica 13, razpisuje delovno mesto
ravnatelja za dobo 4 let.
Kandidati za razpisano delovno mesto

morajo izpolnjevati pogoje, zapisane v
53. členu zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja, ter imeti organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje pedagoškega in poslovnega dela
zavoda.

Ravnatelj bo imenovan za obdobje 4 let.
Delo bo začel opravljati s 1. septembrom
1999.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev, opisom dosedanjega dela ter progra-
mom o nadaljnjem razvoju zavoda, je po-
trebno poslati v 8 dneh na naslov zavoda, s
pripisom “razpis za ravnatelja”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po končanem postopku.

Dijaški dom Tezno
Maribor

Ob-3112
Dom starejših občanov Ljubljana-Šiška,

Ljubljana, Kunaverjeva 15, na podlagi
sklepa 2. seje sveta DSO z dne 15. 4. 1999
razpisuje skladno s 26. in 30. členom statu-
ta DSO delovno mesto

direktorja.
Kandidat mora izpolnjevati poleg splo-

šnih, z zakonom določenih pogojev, še na-
slednje pogoje:

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

– da ima najmanj pet let delovnih izku-
šenj na področju socialnega varstva,

– da ima strokovni izpit za delo na po-
dročju socialnega varstva,

– da predloži program dela DSO.
Svet DSO bo direktorja zavoda imenoval

v soglasju z ustanoviteljem za štiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju

razpisnih pogojev in program dela zavoda
naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Dom starejših občanov
Ljubljana-Šiška, 1117 Ljubljana, Kuna-
verjeva 15, s pripisom “Za razpisno ko-
misijo”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
8 dni od dneva izbire.

Dom starejših občanov
Ljubljana-Šiška

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Ob-3136
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center šolskih in obšolskih dejavno-
sti, Komenskega 12, Ljubljana, faks
061/321-140.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: gradbena
dela, obrtniška in instalacijska dela na
gradnji Centra šolskih in obšolskih de-
javnosti Radenci, v vrednosti
230,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Radenci, Stari trg
ob Kolpi, Občina Črnomelj.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del, če je znan: avgust
1999.

5.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Ljubljana

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega raz-
pisa brez omejitev za blago

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

Preklic

Preklicujemo objavo javnega razpisa za
izdelavo, dobavo in montažo notranje opre-
me kabinetov, knjižnic, skupnih prostorov
ZRC SAZU, s sanacijo in adaptacijo pridob-
ljenih prostorov v objektu Novi trg 2 v Ljub-
ljani, Ministrstva za znanost in tehnologijo,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 27 z dne
16. 4. 1999, Ob-2703, št. 20/99 in javni
razpis za izdelavo, dobavo in montažo no-
tranje opreme kabinetov, knjižnic, skupnih
prostorov Inštituta za raziskovanje Krasa,
ZRS SAZU, v prenovljenem objektu na Tito-
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vem trgu 2 v Postojni, Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo, objavljen v Uradnem li-
stu RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999, Ob-2702,
št. 21/99, ker sta bila že objavljena v Urad-
nem listu RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999
– Ob-2600 in Ob-2601.

Popravek
Št. 32/99 Ob-3086

V javnem razpisu za nakup 385 PC de-
lovnih postaj in 14 PC strežnikov, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 27 z dne 16. 4.
1999, Ob-2747, Št. 31/99 in javnem raz-
pisu za specifikacijo opreme za javni razpis
PC-4/99, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 27 z dne 16. 4. 1999, Ob-2749, Št.
31/99, se 14. točka pravilno glasi:

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev javnega naročila najboljšemu
ponudniku so določena po naslednjem toč-
kovnem sistemu:

a) 0–30 tč. – cena na enoto izdelka;
b) 0–30 tč. – tehnična ustreznost bla-

ga;
c) 0–15 tč. – reference ponudnika;
d) 0–10 tč. – dobavni rok;
e) 0–20 tč. – garancijski rok;
f) 0–5 tč. – odzivnost vzdrževalne/ser-

visne službe v garancijski dobi.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Popravek
Št. 5-3/1-99 Ob-3141

V javnem razpisu za dobavo 335 elek-
tronskih tehtnic, objavljenem v Uradnem li-
stu RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999, Ob-2822,
Št. 01135 se 5. točka pravilno glasi:

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

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Preklic
Št. 5-3/1-99 Ob-2941

Preklicujemo sklep o izboru za nabavo
torb za pismonoše za javni razpis, objavljen
v Ur. l. RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999,
Ob-1254.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 8399-1/99 Ob-2853
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Območna enota Maribor, Sodna
ul. 15, Maribor, tel. 062/226-422, faks
062/221-591.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no  zavarovanje  Slovenije  Območna  eno-
ta Maribor, Izpostava Ptuj, Vodnikova 2,
Ptuj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža pisar-
niške in kovinske arhivske opreme, po
projektnem popisu.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj
lahko ponudi kompletno opremo ali samo pi-
sarniško oziroma kov. arhivsko opremo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
13,600.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: pisar-
niška oprema 10,300.000 SIT; kov. arhiv-
ska oprema 3,300.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: v
roku 25 koledarskih dni po podpisu po-
godbe.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno zavarovanje, Območna
enota Maribor, Sodna ul. 15, Maribor, Prav-
no kadrovski oddelek, kont. oseba Stane
Jambrovič, soba 204, tel. 062/226-422,
faks 062/221-591.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo vsak dan med 9. in 11. uro
do 30. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo morajo predložiti
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
in dokazilo o virmanskem nakazilu 5.000
SIT na račun številka: 51800-609-1081.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
11. 5. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, Območna enota Maribor,
Sodna ul. 15, Maribor, soba 110/I. nad.
(sprejemna pisarna).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in s številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS oziroma z navedbo predmeta
naročila. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 10. 1999
ob 13. uri na naslovu: Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Območna enota Ma-
ribor, Sodna ul. 15, sejna soba št. 210/II.
nad. Odpiranje vodi razpisna komisija. Pred-
stavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na jav-
nem odpiranju morajo predložiti pooblastilo
o zastopanju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki so dolžni bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe predložiti v viši-
ni 10% ponudbene cene izplačaljivo na prvi
poziv. Garancija mora veljati še 10 dni po
preteku veljavnosti ponudbe.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 6. 1999.

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

nudbena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe,
garancijski rok in druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu kot pod 6.a točko.

16., 17.
Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije,
Območna enota Maribor

Ob-2854
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Miklavž na Dravskem
polju, Cesta v Dobrovce 21, Miklavž na
Dravskem polju.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Miklavž
na Dravskem polju, Cesta v Dobrovce 21,
Miklavž na Dravskem polju.

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

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

va in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
11. ostalo prehrambeno blago.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,400.000 SIT letno.

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

1. mleko in mlečni izdelki: –
1,200.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki: –
2,900.000 SIT,

3. ribe in konzervirane ribe: –
250.000 SIT,

4. jajca: – 120.000 SIT,
5. olja in izdelki: – 250.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje: –

950.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje: – 420.000 SIT,
8. sadni sokovi: – 450.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine: –

240.000 SIT,
10. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi: – 2,100.000 SIT,
11. ostalo prehrambeno blago: –

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

cesivne dobave blaga do 30. 6. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Miklavž na Dravskem polju, Ce-
sta v Dobrovce 21, Miklavž na Dravskem
polju – v račnovodstvu šole.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 13. 5. 1999 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačailu 5.000 SIT na žiro
račun št. 51800-603-30393.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 5. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Miklavž na
Dravskem polju, Cesta v Dobrovce 21,
2204 Miklavž na Dravskem polju – v raču-
novodstvu šole.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Miklavž na Dravskem polju, Ceta v Do-
brovce 21, Miklavž na Dravskem polju.

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. Bančna garancija mora biti veljavna
do 28. 6. 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; navodilih o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in 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,

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

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

morejo umakniti ponudbe: 13. 5. 1999 do
12. ure.

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

– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

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

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

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

čilu: Osnovna šola Miklavž na Dravskem po-
lju, Cesta v Dobrovce 21, Miklavž na Drav-
skem polju – tel.faks 062/691-455.

16., 17.
Osnovna šola Miklavž na

Dravskem polju

Št. 2/99-450 Ob-2856
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Zdravstveni dom Celje,

Gregorčičeva 5, Celje, tel. 063/434-000,
faks 063/441-356.

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

3. (a) Kraj dobave: JZ Zdravstveni dom
Celje, Gregorčičeva 5, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava treh reševalnih
vozil z dodatno opremo.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: va-
riantne in delne ponudbe ne bodo upošte-
vane.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 30

dni po sklenitvi pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene de-
javnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, Ce-
lje, (tel. 063/434-615).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od objave v Uradnem
listu RS, do 10. 5. 1999, od 8. do 12. ure
– vsak delovni dan od ponedeljka do petka.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 10.000 SIT in se
plača na žiro račun: 50700-603-31892.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 12. 5. 1999 do 8.
ure, in to v zaprti ovojnici z oznako: Ne
odpiraj – javni razpis – Ponudba za dobavo
reševalnih vozil, ter navedbo številke objave
javnega razpisa. Na nahrbtni strani ovojnice
mora biti označen naslov pošiljatelja.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva 5, Celje – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 1999 ob 12. uri v prostorih predaval-
nice ZD Celje, Gregorčičeva 5, Celje (klet).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, 10% vrednosti ponudbe, veljavnost
najmanj 10 dni po poteku veljavnosti po-
godbe in izjava banke, da bo ponudnik do-
bil garancijo za dobro izvedbo posla.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo brez avansa, pla-
čilo računa najmanj 30 dni po dobavi vozil.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, skle-
njena za čas od podpisa pogodbe do reali-
zacije nabave in zahtevana garancija.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
da proti ponudniku ni uveden stečajni po-
stopek, da ima veljavno registracijo, stro-
kovnost, da ima poravnane davke, da prila-
ga BON 1, 2 ali 3, da spoštuje dobavni rok,
da nudi garancijo, reference in servis. Da
prilaga garancijo za resnost ponudbe in do-
bro izvedbo posla in da soglaša s pogoji
pogodbe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 12. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): refe-
rence ponudnika; garancija; tehnične ka-
rakteristike ponujenih reševalnih vozil; ce-
na.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: (strokovno-tennične) lahko dobi ponud-
nik v JZ ZD Celje, pri Maksimiljanu Nez-
man, tel. 063/434-207.

16., 17.
Zdravstveni dom Celje

Št. 121 Ob-2857
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica Golnik-KOPA, 4204 Golnik,

064/461-578.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca

brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Golnik-KOPA.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: medicinska oprema po specifi-

kaciji:

Zap. Naziv Količina Vrednost
št.

1. A) Aparat za mehčanje vode 1 kom 1,700.000 SIT
2. B) Aparat za elektroforezo in denzitometer 1 kom 5,000.000 SIT
3. C) Glukozni analizator 1 kom 1,500.000 SIT
4. D) Fluoroscenčni mikroskop 1 kom 3,000.000 SIT
5. E) Oprema za tipizacijo bakterij

a) oprema za elektroforezo 1 kom 300.000 SIT
b) aparat za dokumentacijo gelov
in filmov z računalnikom 1 kom 3,500.000 SIT
c) dodatna oprema za tipizacijo
– vodne kopeli 2 kom 350.000 SIT
– aparat za vakuumsko pivnanje s črpalko 1 kom 180.000 SIT
– hibridizacijska pečica 1 kom 500.000 SIT
– stresalna plošča 1 kom 180.000 SIT
– termo blok z mešanjem 1 kom 370.000 SIT
– mikrovalovna pečica 1 kom 25.000 SIT
– večdelna vodna kopel z mešanjem 1 kom 1,000.000 SIT
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12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti samostojni podjetnik ali
gospodarska družba, registrirana za oprav-
ljanje tovrstne dejavnosti. Ostali pogoji so
razvidni iz razpisne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku, določenem
za oddajo ponudb. V primeru, da ponudnik
umakne ponudbo po tem roku, naročnik
vnovči bančno garancijo za resnost ponud-
be.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba javnega naročila Ani-
ca Kozoderc, tel. 062/771-251, int. 120.

16., 17.
Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj

Št. 34/2-1999 Ob-2859
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Murska Sobota,
Grajska 24, 9000 Murska Sobota,
069/34-380.

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

3. (a) Kraj dobave: Murska Sobota, Graj-
ska 24.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 2 reševalni kombi vozili z
vso standardno in specialno opremo v
skladu z razpisno dokumentacijo.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
17,000.000 SIT.

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

30. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska
24, tajništvo, kontaktna oseba Zrim Viktor
ali Rihtaršič Zdravko, tel. 069/34-300.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10. 5. 1999, med
7. in 15. uro, po predhodni najavi po tele-
faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: priložiti izvod virmana o na-
kazilu 5.000 SIT, na žiro račun
51900-603-32106, s pripisom “javni raz-
pis za 2 reševalni vozili”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 5. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Murska So-
bota, Grajska 24, 9000 Murska Sobota, v
zaprti kuverti, s pripisom “Ponudba za dve
reševalni vozili”, z navedbo številke Uradne-
ga lista RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 1999 ob 12. uri, v sobi direktorja
Zdravstvenega doma, Grajska 24.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost

Zap. Naziv Količina Vrednost
št.

6. F) Aparat za inkubacijo tekočih
gojišč (odkrivanje miko
bakterij 2 kom 16,000.000 SIT
Skupaj 33,600.000 SIT

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko potegu-
je za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za
katere dele oziroma skupine: lahko se potegu-
je za celotno ali za posamezno skupino.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
33,600.000 SIT.

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

predvidoma do konca meseca junija 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

konec meseca julija 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bol-
nišnica Golnik-KOPA, Golnik 36, 4204 Gol-
nik (javna naročila Roman Potočnik).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 17. 5. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z gotovino, ne-
posredno pred dvigom dokumentacije na
blagajni bolnišnice, ali predložiti dokazilo o
virmanskem nakazilu na ŽR številka
51500-603-34158.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 24. 5. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Bolnišnica Golnik-KOPA, Gol-
nik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave, Kseni-
ja Podržaj, tel. 064/461-122, int. 202.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 5. 1999 ob

12. uri, v sejni sobi na upravi Bolnišnice
Golnik-KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot finančno zavarovanje za re-
snost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 5% vrednosti po-
nudbe. Bančna garancija za resnost ponud-
be mora veljati še 45 dni od datuma odpira-
nja ponudb.

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:
opredeljeno v splošnih in posebnih razpi-
snih pogojih naročnika.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svojih
ponudb ne morejo umakniti od 24. 5. 1999
od 12. ure dalje.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
nudbena cena (40%), plačilni rok (20%),
garancijska doba (20%), reference (10%),
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji (10%).

15., 16., 17.
Bolnišnica Golnik-KOPA

Št. 45/99 Ob-2858
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj,
Potrčeva 19a, 2250 Ptuj, 062/779-069.

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

3. (a) Kraj dobave: dobava fco sedež na-
ročnika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava potrošnega pisar-
niškega materiala (specifikacija je priloga
v razpisni dokumentaciji).

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

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

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

cesivna mesečna dobava od junija 1999
dalje.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
maj 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ni zavod Zdravstveni dom Ptuj – tajništvo,
Potrčeva 19a, 2250 Ptuj.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 21. 4. 1999 do
10. 5. 1999, po predhodni enodnevni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plača ponudnik
z virmanom na žiro račun št.
52400-603-31322, pri APP Ptuj, s pripi-
som “Javni razpis za dobavo potrošnega
pisarniškega materiala”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 5. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javni zavod Zdravstveni dom
Ptuj, Potrčeva 19a, tajništvo, 2250 Ptuj, v
zaprti kuverti s pripisom “Ne odpiraj – po-
nudba”, z navedbo številke objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS ali številke Urad-
nega lista RS in predmeta javnega naročila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 1999 ob 10. uri, na naslovu: Javni
zavod Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19a,
2250 Ptuj, v pisarni direktorja.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
ocenjene razpisne vrednosti, z veljavnostjo,
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.

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 izbranemu
ponudniku.
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ponudbe: bančna garancija v višini 5% oce-
njene vrednosti, z veljavnostjo do 30. 6.
1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji, navedeni v raz-
pisni 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: ponudba mora
biti veljavna najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
nudbena cena in druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: se dobijo na naslovu do 10. 5. 1999,
od 7. do 15. ure, od kontaktnih oseb, nave-
denih v 6.(a) točki.

16., 17.
Zdravstveni dom Murska Sobota

Št. 4/99 Ob-2878
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RTH, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

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

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

trebno dobaviti: pnevmatska dvigala.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,400.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: do
30. 6. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
RTH, d.o.o., Oddelek za investicije, Trg re-
volucije 12, 1420 Trbovlje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
RTH, d.o.o., Trbovlje, št.
52700-601-18647, pri APP Trbovlje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 5. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTH, d.o.o., Trbovlje, Od-
delek za investicije (Marjana Žagar), Trg re-
volucije 12, 1420 Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 1999 ob 10. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% od
ponudbene vrednosti v skladu z opcijo po-
nudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v

drugih dokumentih: plačila v roku, oprede-
ljenem v pogodbi po izdobavi posamezne
opreme in izdaje računa.

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

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: zah-
teve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 14. 5. 1999.

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

– cena ponujene opreme: do 35 točk,
– rok plačila: do 10 točk,
– dobavni rok: do 15 točk,
– možnost kompenzacij: do 10 točk,
– fiksnost cen: do 10 točk.
Način vrednotenja posameznih meril je

naveden v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: informacije o naročilu je možno dobiti
pri Klenovšek Srečku, v času razpisa, vsak
dan od 10. do 12. ure, po tel.
0601/43-704, int. 368.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Št. 3/99 Ob-2879
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RTH, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

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

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

trebno dobaviti: teodolita z razdaljeme-
rom in pripadajočo opremo.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,300.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: do
30. 6. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
RTH, d.o.o., Oddelek za investicije, Trg re-
volucije 12, 1420 Trbovlje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 4. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
RTH, d.o.o., Trbovlje, št.
52700-601-18647, pri APP Trbovlje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 5. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTH, d.o.o., Trbovlje, Od-
delek za investicije (Marjana Žagar), Trg re-
volucije 12, 1420 Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 1999 ob 10. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% od
ponudbene vrednosti v skladu z opcijo po-
nudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila v roku, oprede-
ljenem v pogodbi po izdobavi opreme in
izdaje računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: posamezni po-
nudnik izdela ponudbo 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:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 5. 1999.

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

– cena ponujene opreme: do 35 točk,
– rok plačila: do 10 točk,
– dobavni rok: do 15 točk,
– možnost kompenzacij: do 10 točk,
– fiksnost cen: do 10 točk.
Način vrednotenja posameznih meril je

naveden v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: informacije o naročilu je možno dobiti
pri Berger Urbanu, v času razpisa, vsak dan
od 11. do 13. ure, po tel. 0601/26-144,
int. 245.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-2880
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Ormož, kontaktna oseba Majda Keček,
vms., dipl. org. dela, Ptujska c. 33, Ormož,
tel. 062/701-011, faks 062/702-622.

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

3. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Ormož, Ptujska c. 33, Ormož.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema prostorov 1.A fa-
ze novozgrajenega prizidka v Psihiatrič-
ni bolnišnici Ormož.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

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

četek junija 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ZEU
– Načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska
Sobota, Staneta Rozmana 5 – tajništvo, tel.
069/36-310, faks 069/31-312.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 7. 5. 1999.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na št. bančne-
ga računa: 51900-601-51516.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javni zavod Psihiatrična bol-
nišnica Ormož, Ptujska c. 33, 2270 Ormož
(tajništvo).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 5. 1999 ob 13. uri, na naslovu: Javni
zavod Psihiatrična bolnišnica Ormož, Ptuj-
ska c. 33 (sejna soba).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
Trajanje bančne garancije za resnost ponud-
be je 30 dni po preteku veljavnosti ponudbe.

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: 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:
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah in po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 13. 5. 1999.

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

1. kvaliteta izdelka – 30%,
2. reference ponudnika – 20%,
3. ponudbena cena – 40%,
4. plačilni pogoji – 10%,
skupaj: 100%.

15., 16., 17.
po pooblastilu:

ZEU – načrtovanje in inženiring,
d.o.o., Murska Sobota

Št. 403-14/99 Ob-2881
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Sloveni-
je, Jesenkova 3, 1000 Ljubljana, faks
1324-109.

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

3. (a) Kraj dobave: fco davčni uradi
Davčne uprave Republike Slovenije.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniško pohištvo po
specifikaciji opreme za posamezni davčni
urad.

Specifikacije so priloga razpisne doku-
mentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki lahko pošljejo ponudbo, ki vsebuje
celoten razpisan asortiman blaga za vse
davčne urade (sklop št. 1–5) ali celoten
razpisan asortiman za posamezni(e) davč-
ni(e) urad(e) (sklop št. ...).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
21,900.000 SIT.

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

1. sklop št. 1 – DU Celje – orientacij-
ska vrednost naročila v višini 7,100.000
SIT,

2. sklop št. 2 – DU Kranj – orientacij-
ska vrednost naročila v višini 2,500.000
SIT,

3. sklop št. 3 – DU Maribor – orienta-
cijska vrednost naročila v višini 7,100.000
SIT,

4. sklop št. 4 – DU Nova Gorica –
orientacijska vrednost naročila v višini
2,700.000 SIT,

5. sklop št. 5 – DU Ptuj – orientacij-
ska vrednost naročila v višini 2,400.000
SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
24. 6. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 24. 6. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Jesen-
kova 3, Ljubljana – Služba za skupne nalo-
ge, pritličje, soba P1, Mirjam Ilc-Škerl.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 5. 5.
1999, vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

Dodatna pojasnila se posredujejo le pi-
sno na podlagi pisnega zahtevka ponudnika
in se v primeru posredovanja posreduje
vsem ponudnikom. Dodatna pisna pojasnila
lahko ponudniki zahtevajo najkasneje do
(vključno) 11. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo po-
nudnik dvigne brez plačila.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 17. 5.
1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije, Jesenkova 3, Ljubljana (Služ-
ba za skupne naloge, Mirjam Ilc-Škerl).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba
Javni razpis št. Ob-2881, za dobavo pisar-
niškega pohištva za DURS”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja. V pri-
meru več ponudb s strani ponudnika, mora-
jo biti ovitki označeni po zaporedju in njiho-
vo število navedeno.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 1999 ob 10. uri, Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za finance, Davčna uprava
Republike Slovenije, Jesenkova 3, Ljublja-
na (IV. nadstropje, sejna soba).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ponujenega zneska in
velja do 30. 6. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: plačilni rok najmanj 60 dni
od datuma računa za dobavljeno opremo.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbe-
nih obveznosti z veljavno bančno garancijo
v višini 3% od pogodbene vrednosti.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenjena po-
godba in veljavna bančna garancija za do-
bro izvedbo pogodbenih obveznosti.

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) dokazilo o registraciji podjetja (izpis iz
sodnega registra, ki ni starejšega datuma
od datuma objave javnega razpisa),

b) bonitetne obrazce (BON 1, BON 2
oziroma BON 3, ki ni(so) starejšega datuma
od datuma objave javnega razpisa),

c) potrdilo davčnega organa, da ima po-
nudnik poravnane vse davke in prispevke,
ki izhajajo iz predpisov (ki ni starejšega da-
tuma od datuma objave javnega razpisa),

d) potrdilo carinskega organa o porav-
navi carinskih obveznosti (ki ni starejšega
datuma od datuma objave javnega razpisa),

e) podpisano dovoljenje upravnega or-
gana za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila (original ali overjeno
fotokopijo),

f) izjava ponudnika, da mu zakon ne pre-
poveduje skleniti pogodbe,

g) izjava ponudnika, da ni v postopku ste-
čaja ali likvidacije,

h) podpisane in parafirane ponudbene
predračune po posameznih uporabnikih –
davčnih uradih (parafira se vsaka stran pred-
računa),

i) podpisan in parafiran vzorec pogodbe
(parafira se vsaka stran posebej),

j) veljavna bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 3% od ponujenega zne-
ska (v skladu z vzorcem v razpisni doku-
mentaciji),

k) reference ponudnika s področja jav-
nega razpisa (podobna ali enaka dela) z
navedbo naročnika, čas realizacije in vred-
nost pogodbenih del v letu 1998 po vrst-
nem redu, glede na vrednost pogodbe –
izpolnjen obrazec “R”, ki je priloga.

l) izpolnjen obrazec “ponudba” z izjavo
ponudnika in prilogo v tabeli 1,

m) bančna garancija za izpolnitev pogod-
benih obveznosti (ponudnik parafira in žigo-
sa vzorec v razpisni dokumentaciji),

n) prospektni material za ponujeno pi-
sarniško pohištvo po vrsti pohištva (stol, mi-
za, omara, predalnik itd.),

o) izjava ponudnika o kvaliteti pisarniške-
ga pohištva,

p) izjava ponudnika o usposobljenosti, da
v predpisanem roku do 24. 6. 1999 dobavi
in montira pohištvo za ponujeni(e) sklop(e)
– davčni urad(e).

Vsi predloženi dokumenti od točke 12a
do 12p morajo biti originali ali overjena foto-
kopija (pod točko 12e).

Po zaporedno točko 12o) je izjava po-
nudnika o kvaliteti ponudnika obvezna pri-
loga, v kolikor pa ponudnik priloži tudi Certi-
fikat za sistem kakovosti ISO 9001 oziroma
ISO 9002, se certifikat točkuje v skladu z
objavljenimi merili.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 30. 6. 1999.

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

a) rok dobave in montaže,
b) konkurenčnost cen,
c) plačilni rok,
d) kakovost.
Ocenjevanje ponudb za posamezni sklop

se bo izvršilo na podlagi točkovanja postav-
ljenih meril. Najcenejši ponudnik ni nujno,
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da je najugodnejši. Najugodnejša ponudba
za posamezni sklop je tista ponudba, ki po
vseh vrednotenjih meril skupaj doseže naj-
višji rezultat. Število točk po posameznih
merilih (teža meril) je navedeno v navodilu,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 10%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije lahko ponudniki
zahtevajo samo pisno na faks
061/1324-109, do vključno 11. 5. 1999.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa predvidoma do 28. 5. 1999.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 8. 6. 1999.

16., 17.
Ministrstvo za finance

Davčna uprava Republike Slovenije

Ob-2882
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Krekov trg 10, Ljubljana, faks
061/317-851.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. (a) Kraj dobave: JP Vodovod – Kana-
lizacija, d.o.o., Krekov trg 10.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nabava osebnih računal-
nikov (dobava in namestitev osebnih raču-
nalnikov in programske opreme po specifi-
kaciji naročnika).

(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:
15,000.000 SIT.

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

20. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

24. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana, II. nadstropje, pri Francu Viz-
jaku, tel. 061/1729-473.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 7. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
50100-601-11581, ali na naši blagajni na
Krekovem trgu 10 (od 8. do 13. ure) –
ponudnik mora ob dvigu razpisne dokumen-
tacije pustiti svoj naslov, tel., faks in priimek
in ime kontaktne osebe.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 5. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JP Vodovod – Kanalizacija,
d.o.o., Krekov trg 10.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 1999 ob 8. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: priložiti bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 700.000 SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v

drugih dokumentih: naročnik je dolžan izva-
jalcu poravnati račune v roku 15 dni od
dneva potrditve računa, po podpisu prev-
zemnega zapisnika.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
servis oddaljen do 25 km od sedeža naroč-
nika.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: datum javnega
odpiranja ponudb.

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

15., 16., 17.
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-2884
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, 2000 Maribor, faks
062/222-241.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, Ve-
trinjska ul. 2.

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

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročilo po nasled-
njih skupinah: specifikacije znotraj skupin so
razvidne iz razpisne dokumentacije: A) raču-
nalniki; B) ekrani; C) programska oprema
AUTOCAD 14; D) programska oprema MS
PROJECT 98 in VISIO TEHNICAL 5.0; E)
programska oprema ARC VIEW 3.1; F) sca-
nerji; G) matrični tiskalniki; H) laserski tiskal-
niki; I) routerji; J) maui, markneti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
42,700.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: A) ra-
čunalniki: 32,200.000 SIT; B) ekrani:
1,000.000 SIT; C) programska oprema
AUTOCAD 14: 1,800.000 SIT; D) program-
ska oprema MS PROJECT 98 in VISIO TEH-
NICAL 5.0: 1,150.000 SIT; E) programska
oprema ARC VIEW 3.1: 450.000 SIT; F)
scanerji: 1,500.000 SIT; G) matrični tiskal-
niki: 800.000 SIT; H) laserski tiskalniki:
2,000.000 SIT; I) routerji: 1,150.000 SIT;
J) maui, markneti: 1,150.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava blaga v letu 1999.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na sedežu podjetja Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2, v vložišču soba 114,
1. nadstropje, naslednji delovni dan po ob-
javi v Uradnem listu RS.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago do 18. 5. 1999, vsak
delovni dan med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije je v
višini 10.000 SIT. Način plačila: virmansko,
na račun št. 51800-601-22802 ali na bla-
gajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudbe
je 20 dni. Pri ocenjevanju bodo upoštevane
vse ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 24. 5. 1999 do 12. ure. Zaprte
kuverte s ponudbo morajo biti v levem spod-
njem kotu, označene z: “Ne odpiraj – Po-
nudba – Javni razpis – Računalniška opre-
ma”. Ponudbe morajo biti zapečatene. Na-
vedena mora biti tudi številka objave v Urad-
nem listu RS in predmet javnega razpisa.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Elektro Maribor, Javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Maribor, Vetrinjska ul. 2, soba 114, prvo
nadstropje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 5. 1999 ob
13. uri, v prostorih Elektro Maribor, Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor. Odpiranje vodi: Milan
Nežmah, dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
razpisane vrednosti posamezne skupine, na
katero se prijavlja oziroma od vrednosti jav-
nega naročila ali dela javnega naročila, za
katerega daje ponudbo. Veljavnost bančne
garancije: 60 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 100% plačilo v roku 60
dni po primopredaji dobavljenega blaga.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba. Na
razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe
iz Republike Slovenije, ki razpolagajo s po-
trebnimi avtorskimi pravicami.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvig-
ne pri naročniku.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 24. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena;
proizvajalec; reference; plačilni pogoj; ga-
rancijski rok.

Merila so potrebno opisana in prikazana
v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: poda jih kontaktna oseba naročnika
Danica Štabuc, tel. 062/22-00-227, do
21. 5. 1999, od 10. do 13. ure, vsak de-
lovnik.

Revizija postopka pri posamezni skupini
razpisanega blaga ne zadrži izvršitve sklepa
pri ostalih skupinah blaga.

16., 17.
Elektro Maribor, d.d., Maribor
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Ob-2885
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
ska 11, 1506 Ljubljana, 061/29-12-921.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca 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 po posameznih točkah v razpi-
sni 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 Malič.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 7. 5. 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), 50100-620-133-27620/4 (tuji po-
nudniki).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 5. 1999 do 12. ure.

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

28. 5. 1999 ob 10. uri, Materialno poslo-
vanje, Trg OF 6, 1506 Ljubljana (sejna
soba).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% ponu-
jene vrednosti, z veljavnostjo do 27. 8. 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 plačilu
davkov in prispevkov, boniteta.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 7. 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 Malič,
tel. 061/29-12-213.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-2886
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvor-
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: Ljubljana – Zalog, Kri-
va pot 38.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 4600 kg bele kovine UNI
4515 za kovino MB 83.

Specifikacija vrste in količine razpisane-
ga blaga:

– 40 kosov ležajev NU 6306,
– 5 kosov ležajev EL 6,
– 10 kosov ležajev EL 8,
– 15 kosov ležajev 6202 2RS,
– 38 kosov ležajev NJ 324 ECM/C4,
– 15 kosov ležajev NU 334 ECM/C4,
– 5 kosov ležajev 6200 2RS,
– 10 kosov ležajev 6201 2RS,
– 30 kosov ležajev 6308 2RS,
– 85 kosov ležajev 6203 2RS,
– 10 kosov ležajev 6206 2RS,
– 10 kosov ležajev 6204 2RS,
– 20 kosov ležajev 6302 2RS,
– 10 kosov ležajev 6205 2RS,
– 80 kosov ležajev 23228 C3,
– 50 kosov ležajev NU 322 MC4,
– 20 kosov ležajev NU 328 MC3,
– 20 kosov obroči HJ 328 E,
– 100 kosov ležajev 326 EMC4,
– 40 kosov ležajev DBK 2216,
– 20 kosov ležajev NJ 332 EMC4,
– 20 kosov obroči HJ 332 E,
– 8 kosov ležajev 6310 C4 2RS,
– 10 kosov ležajev RNA 4902,
– 15 kosov ležajev NJ 315 EMC4,
– 10 kosov obroči HJ 420,
– 35 kosov ležajev NU 420 EMC4,
– 20 kosov ležajev NJ 318 EMC4,
– 30 kosov obroči HJ 318,
– 120 kosov ležajev RWU ∅ 120×240,
– 120 kosov ležajev WJ ∅ 120×240,
– 120 kosov ležajev FJST 12×12×560,
– 8 kosov ležajev NU 209 ENC3,
– 8 kosov ležajev 6209 C3 2RS,
– 20 kosov ležajev 6218 MC3,
– 20 kosov ležajev 612 852,
– 28 kosov ležajev CR 615 044 AA,
– 10 kosov ležajev jermenice,
– 15 kosov ležajev 6411 MC3,
– 15 kosov ležajev N 411 MC3,
– 6 kosov ležajev 6216 MC3,
– 26 kosov N 2217 MC3,
– 16 kosov ležajev 616 640 MC3,
– 40 kosov ležajev NU 22220 MC3,
– 10 kosov ležajev 612 493 MC3,
– 20 kosov ležajev NU 205,
– 3 kosi ležajev 012 02260 06,
– 3 kosi ležajev 012 02260 29,
– 8 kosov ležajev NU 424 MC4,
– 5 kosov ležajev 6590 SE.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bava celotnega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,600.000 SIT.

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

cesivno (julij, november).
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. 29,
Tomaž Kosmač.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 5. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, virman, na žiro
račun št. 50100-601-14744 (domači po-
nudniki), 50100-620-133-27620-59383/4
(tuji ponudniki).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 6. 1999 do 12. ure,
tajništvo Materialnega poslovanja, Pavlič
Melita.

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

4. 6. 1999 ob 11. uri, Kolodvorska 11 –
Steklena dvorana, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: bančna garancija v višini 10% ponuje-
ne vrednosti, z veljavnostjo do 4. 8. 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:
d.d., d.o.o., boniteta, potrdilo o plačilu dav-
kov in prispevkov.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 7. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
dobavni rok, ostala merila v razpisni doku-
mentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tehnični podatki Drago Jejčič, tel.
061/29-14102, komercialna vprašanja To-
maž Kosmač, tel. 061/29-13226.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 9/99 Ob-2887
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OŠ Korena, Zg. Korena 32, 2242
Zg. Korena, tel., faks 062/682-658.

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

3. (a) Kraj dobave: OŠ Korena, Zg. Ko-
rena 32, 2242 Zg. Korena.

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

– zelenjava in sadje,
– pekovski izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– razna živila,
– 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 tudi samo za del
zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,624.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
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– zelenjava in sadje: 523.000 SIT,
– pekovski izdelki: 1,242.000 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 359.000 SIT,
– meso in mesni izdelki: 1,900.000 SIT,
– razna živila: 3,500.000 SIT,
– ribe: 100.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave blaga do 30. 6. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: OŠ
Korena, Zg. Korena 32, 2242 Zg. Korena
– v tajništvu šole.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 11. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 6.000 SIT na žiro ra-
čun št. 51800-603-30528.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: OŠ Korena, Zg. Korena 32,
2242 Zg. Korena, “Ponudba – Ne odpiraj”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 5. 1999 ob 13. uri, v prostorih OŠ Ko-
rena, Zg. Korena 32, 2242 Zg. Korena.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe. Bančna
garancija mora biti veljavna do 30. 6. 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
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

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

morejo umakniti ponudbe: 12. 5. 1999 do
12. ure.

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

– cena,
– kvaliteta izdelkov,
– izkušnje, reference.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: OŠ Korena, Zg. Korena 32, Zg. Kore-
na, pri Darinki Lešnik, tel., faks
062/682-658.

16., 17.
OŠ Korena, Zg. Korena

Št. 172/99 Ob-2883
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Mariboru, Fakulteta za

strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor,
tel. 062/220-7500, faks 062/220-7990.

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

3. (a) Kraj dobave: Fakulteta za strojni-
štvo, Smetanova 17, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga: strežnik in
osebni računalniki za opremo Računal-
niške učilnice po specifikaciji (podrobno-
sti so razvidne iz razpisne dokumentacije).

(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo upo-
števal samo ponudbe, ki zajemajo celotni
razpis.

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

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno

18. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

18. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, v dekanatu Fakultete za strojni-
štvo, soba B-314, tel. 062/220-7501.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 5. 1999, vsak
delavnik od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: brezplačno.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Fakulteta za strojništvo,
Smetanova 17, 2000 Maribor, vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 1999 ob 13. uri pri naročniku, soba
B-304.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe na prvi poziv v višini 10%.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, plačilni rok 8 dni po dobavi, plači-
lo z virmanom na ŽR.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika, finančno-poslovne in tehnične spo-
sobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost: ponudnik
mora predložiti naslednje dokumente:

– registracijo podjetja pri pristojnem or-
ganu oziroma priglasitveni list (ne smeta biti
starejša od 90 dni),

– pravnomočno odločbo - dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum potrdila in ove-
rovitve ne smeta biti starejša 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 30 dni),

– potrjene pozitivne reference del in ka-
drov,

– potrdilo okrožnega sodišča, da ponud-
nik ni v postopku prisilne poravnave, v ste-
čajnem ali likvidacijskem postopku,

– 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,

– potrdilo Ministrstva za finance, Davč-
ne uprave, da ima ponudnik poravnane
davčne in druge obveznosti, določene z za-
konom, v obdobju zadnjih šestih mesecev,

– izjavo ponudnika o sposobnosti in us-
posobljenosti.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN.

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

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Janez Čep, tel.
062/220-7695.

16., 17.
Fakulteta za strojništvo

Ob-2903
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava Republike Slovenije
za zračno plovbo, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, številka telefaksa:
061/13-16-035.

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

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

trebno dobaviti: digitalni registrator go-
vornih zvez.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje izključno za naročilo v
celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

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

15. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze, Uprava Republike Slovenije za zrač-
no plovbo, OTS, Kotnikova 19a, 1000 Ljub-
ljana, kontaktna oseba je Aleksander Baras,
tel. 061/17-24-600.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT na ŽR 50100-637-55669.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 5. 1999 do 14. ure;
ponudbe so lahko do tega roka vročene v
vložišču, po pošti poslane ponudbe pa mo-
rajo prispeti do istega roka v vložišče.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za promet in zveze, Uprava Republi-
ke Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova
19a, 1000 Ljubljana, vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti z vidno
oznako “Ponudba za digitalni registrator go-
vornih zvez - RAZ99_01 - Ne odpiraj!“ Na
hrbtni strani kuverte mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 1999 ob 10. uri, v prostorih Republi-
ke Slovenije, Ministrstvo za promet in zve-
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ze, Uprava Republike Slovenije za zračno
plovbo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finačnih zavarovanj za resnost
ponudbe: nepreklicna bančna garancija na
prvi poziv za resnost ponudbe, izdana s stra-
ni ustrezne prvorazredne banke
(FITCH-IBCA rating AA) v višini 10% od vred-
nosti blaga z veljavnostjo 45 dni od datuma
odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
javno naročilo se financira iz sredstev prora-
čuna RS v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna RS in sklenjeno pogodbo (fiksna
cena v SIT z vključenim ustreznim promet-
nim davkom, avansa ni, plačilni rok najmanj
30 dni).

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba v
skladu z zahtevami razpisne dokumentaci-
je; ponudniki lahko nastopajo kot posamez-
ni izvajalec oziroma s podizvajalci na podla-
gi pogodbe o skupnem nastopanju (joint
venture) z opredelitvijo in pooblastilom vo-
dilnega partnerja.

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 13. 5. 1999 po
14. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): naj-
ugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo zbral naj-
več točk, in sicer na osnovi naslednjih dveh
meril:

– cena do 30 točk: najnižja cena = 30
točk, najvišja cena = 0 točk, vmesne cene
dobijo sorazmerni delež točk, zaokrožen na
dve decimalni mesti,

– reference v centrih kontrole letenja v
Evropi, ZDA, Kanadi in Avstraliji za istovrst-
na dela (1 center = 1 referenca, ne glede
na število instaliranih sistemov) do 70 točk:
največ referenc = 70 točk, najmanj refe-
renc = 0 točk, vmesnemu številu referenc
pripada sorazmerni delež točk, zaokrožen
na dve decimalni mesti.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posredujejo
Aleksander Baras, tel. 061/17-34-600,
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Uprava Republike Slovenije za
zračno plovbo, Kotnikova 19a, 1000 Ljub-
ljana.

16., 17.
Uprava RS

za zračno plovbo

Št. 179151 Ob-2911
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Celje,
Vrunčeva 2a, 063/485-023.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro Celje, d.d.,
Celje, Vrunčeva 2a.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: osebni računalniki – de-
lovne postaje.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: 18 mio
SIT.

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

zi celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
naslovu naročnika pri kontaktni osebi Dani-
ci Mirnik, tel. 063/4201-473, faks
063/485-023, v sobi 408/IV.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 7. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom na
ŽR št. 50700-601-10238, sklic na številko
1207-99, ali na blagajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 5. 1999 ob 10. uri.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Elektro Celje – Javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Celje, Vrunčeva 2a – upoštevati pogoj iz
razpisne dokumentacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 5. 1999 ob 11. uri, velika sejna soba,
Vrunčeva 2a, IV. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1% od vrednosti ponudbe ali bre-
zobrestni depozit – sklic na številko
2657-99.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: blago bo plačano v 30
dneh po prevzemu.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

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

način uporabe meril – 21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu naročnika pri kontaktni ose-
bi Rade Kneževič, dipl. inž., 42010.

16., 17.
Elektro Celje, d.d.

Št. 403-4/99 Ob-2912
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljublja-
na, faks 061/178-5596.

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

3. (a) Kraj dobave: lokacije pravosodnih
organov na področju Republike Slovenije.

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

– 35 kom A3/A4 fotokopirnih apara-
tov za A4 in A3 format papirja, od 16 do
21 kopij na minuto, zmogljivost do 10.000
kopij mesečno, obojestransko kopiranje,

avtomatsko dodajanje papirja, možnost
ročnega dodajanja papirja, spenjalna sor-
tirka za 10 listov, zoom od 50–200%, pod-
stavek,

– 36 kom A3/A4 fotokopirnih apara-
tov za A4 in A3 format papirja, od 16 do
20 kopij na minuto, zmogljivost do 5.000
kopij mesečno, avtomatsko enostransko do-
dajanje papirja, obojestransko kopiranje,
možnost ročnega dodajanja papirja, zoom
od 50–200%, podstavek,

– 21 kom A4 fotokopirnih aparatov
za A4 format papirja, od 10 do 12 kopij
na minuto, zmogljivost do 2.000 kopij me-
sečno, stranski dodajalec papirja, zoom
70–141%, zaloga papirja: 250 listov v ka-
seti.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
42,000.000 SIT.

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

15. 6. 1999 do 30. 7. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 7. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za pravosod-
je, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Nataša
Šincek Jovič, soba II/66, tel. 178-5209,
med 8. in 11. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 10. 5. 1999 do 11.
ure.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 26. 5. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana, v primeru osebne predaje na isti
naslov – vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 5. 1999 ob 10. uri.

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

a) bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% od vrednosti javnega razpisa –
že ob predložitvi ponudbe,

b) bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 5% od pogodbene vrednosti –
ob predložitvi ponudbe le izjava banke, da
bo izdala navedeno garancijo,

c) bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% od pogodbe-
ne vrednosti – ob predložitvi ponudbe le
izjava banke, da bo izdala navedeno garan-
cijo.

Podrobnejše obrazložitve in navodila so
razvidni iz razpisne dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kupnina bo plačana v
roku od 30 do 60 dni po prejemu računov
in s strani odgovorne osebe pravosodnega
organa podpisanih in žigosanih dobavnic.
Računi in dobavnice so izdani ločeno glede
na lokacije pravosodnih organov.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pisna 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:

– dokazila o veljavni registraciji ponudni-
ka za dejavnost, ki je predmet javnega naro-
čila:

za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) originalni izpisek iz sodnega registra

podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe,

b) odločbo upravnega organa, izdana v
skladu s 4. členom zakona o gospodarskih
družbah o izpolnevanju z zakonom določe-
nih pogojev za opravljanje dejavnosti;

za fizične osebe (samostojni podjetnik
posameznik):

a) originalno potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pri-
stojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne
sme biti starejše od 7 dni od datuma oddaje
ponudbe,

b) priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan  s  strani  pristojnega  Davčnega
urada RS;

– dokazila o finančni situaciji ponudnika:
za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) originalni obrazci BON-1 in BON-2

skupaj ali BON-3, od katerih BON-2 in
BON-3 ne smeta biti starejša od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe, BON-1 pa mora
vsebovati podatke za zadnje bilančno ob-
dobje,

b) izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval us-
pešno;

za fizične osebe (samostojni podjetnik
posameznik):

a) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt žiro račun, o povprečnem me-
sečnem stanju sredstev na žiro računu za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred od-
dajo ponudbe,

b) napoved za odmero davka od dohod-
kov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davč-
nega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,

c) izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval us-
pešno;

– ter ostala potrdila in izjave, razvidne iz
razpisne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
55%, garancijski rok 15%, stroški kopije
10%, reference iz naslova javnih razpisov
10%, druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi
naročniku 10%.

Merila so podrobneje razvidna iz razpi-
sne dokumentacije.

15., 16., 17.
Ministrstvo za pravosodje

Ob-2913
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Dutovlje, Dutovlje 135,
6221 Dutovlje.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Dutov-
lje, Dutovlje 135, 6221 Dutovlje in na po-
družnične šole:

1. podružnična šola Pliskovica, Pli-
skovica 96, Dutovlje,

2. podružnična šola Štanjel, Štanjel
63, Štanjel,

3. podružnična šola Tomaj, Tomaj 63,
Dutovlje.

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

A) živila po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe,
4. sveža zelenjava in sadje,
5. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje,
6. sadni sokovi,
7. zamrznjeni izdelki iz testa,
8. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
9. ostalo prehrambeno blago;

B) kurilno olje in čistila;
C) pisarniški material.
(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: po po-
sameznih grupah:

A) živila: 14,800.000 SIT letno,
B – kurilno olje: 1,500.000 SIT letno,
– čistila: 800.000 SIT letno,
C) pisarniški material: 1,700.000 SIT

letno.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
grupa A – živila:

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

2. meso in mesni izdelki – 5,000.000
SIT,

3. sveže ribe – 100.000 SIT,
4. sveža zelenjava in sadje –

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

va in sadje – 200.000 SIT,
6. sadni sokovi – 500.000 SIT,
7. zamrznjeni izdelki iz testa –

300.000 SIT,
8. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi – 2,500.000 SIT,
9. ostalo prehrambeno blago –

4,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivna dobava blaga do 31. 7. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 7. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Dutovlje, Dutovlje 135, 6221
Dutovlje – v tajništvu šole.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 13. 5. 1999 do 12.
ure.

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

na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 51420-603-31140.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Dutovlje, Du-
tovlje 135, 6221 Dutovlje – v tajništvo šole.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 1999, v prostorih Osnovne šole Du-
tovlje, Dutovlje 135, Dutovlje, za posamez-
ne grupe:

B) gorivo, čistila: ob 13.30,
C) pisarniški material: ob 14. uri,
A) živila: ob 14.30.
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. Bančna garancija mora veljati do
30. 6. 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
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

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

morejo umakniti ponudbe: 13. 5. 1999 do
12. ure.

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

– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

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

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

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

čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki pri naročniku:
Osnovna šola Dutovlje, Dutovlje 135, Du-
tovlje – pri ravnatelju šole Marijanu Plazarju,
tel./faks 067/64-104, tel. 067/64-030.

16., 17.
Osnovna šola Dutovlje

Ob-2914
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stude-
nec 48, 1260 Ljubljana-Polje, faks
061/484-618.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

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

trebno dobaviti:
– sklop A: mrežni strežniki – 2 kosa,
– sklop B:
• osebni računalniki – 20 kosov,
• tiskalniki laserski mrežni – 2 kosa,
• tiskalniki matrični – 4 kosi,
• enote za neprekinjeno napajanje –

2 kosa.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji se lahko potegujejo samo za naro-
čilo sklopa A ali samo za naročilo sklopa B
ali za oba sklopa.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,400.000 SIT.

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

– ocenjena vrednost za sklop A:
1,000.000 SIT,

– ocenjena vrednost za sklop B:
5,400.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: naj-
kasneje 21 dni po podpisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
najkasneje 21 dni po podpisu pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo osebno na sedežu naročnika: Psi-
hiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
Ljubljana-Polje, tajništvo, pri Branki Gom-
bač.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ponudniki lahko raz-
pisno dokumentacijo prevzamejo do vključ-
no 30. 4. 1999 do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo na žiro ra-
čun naročnika št.: 50103-603-403974, vir-
mansko nakazati znesek 20.000 SIT, s pri-
pisom “za razpis”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 24. 5. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo je potrebno pred-
ložiti v originalu in 1 kopiji v zapečatenih
ovojnicah z jasno oznako “Ne odpiraj – po-
nudba”, osebno na sedež naročnika ali pri-
poročeno s povratnico po pošti na naslov:
Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
1260 Ljubljana-Polje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 5. 1999 ob
10. uri, na naslovu: Psihiatrična klinika Ljub-
ljana, Studenec 48, Ljubljana-Polje, uprav-
na zgradba, pritličje, soba vodje plana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe se zahteva
bančna garancija v višini 10% vrednosti
končne ponudbene cene ponudnika. Ve-
ljavnost bančne garancije do dneva veljav-
nosti (opcije) ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji plačil se določijo
v pogodbi z izbranim ponudnikom.

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

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: po-
nudnik mora priložiti ustrezna dokazila in izja-
ve, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki od po-
nudbe ne morejo odstopiti po roku, določe-
nem za pričetek javnega odpiranja ponudb,
do tega roka pa po postopku in na način,
kot je to opredeljeno v splošnih navodilih
ponudnikom, ki so sestavni del razpisne do-
kumentacije.

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

a) dobavni rok: 35 točk,
b) cena: 35 točk,
c) kakovost opreme: 20 točk,
d) plačilni pogoji: 5 točk,
e) čas delovanja dobavitelja v dejavno-

sti, ki je predmet javnega razpisa na sloven-
skem trgu: 5 točk.

Maksimalno število točk je 100.
Podrobnejša merila so razvidna iz razpi-

sne dokumentacije.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-

ne preference za domače ponudnike v viši-
ni 1%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v zakonskem roku.

Ponudniki lahko zaprosijo za dodatno
obrazložitev prevzete razpisne dokumenta-
cije pisno, v roku 12 dni po objavi razpisa.

Ponudba mora veljati najmanj 75 dni po
dnevu javnega odpiranja ponudb.

Naročnik ni dolžan sprejeti katerekoli po-
nudbe.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
javnem naročilu ni bila objavljena.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ni bilo neuspelega javnega razpisa za
to naročilo.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 053/99 Ob-2919
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 175-21-86.

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

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

trebno dobaviti: nabava tonerjev in kartuš
za tiskalnike, telefakse in kopirne stroje
ter obnova oziroma polnjenje kartuš.

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

– blagovna skupina A): nabava tonerjev
in kartuš,

– blagovna skupina B): obnova oziroma
polnjenje.

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

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

– blagovna skupina A): ca. 6,000.000
SIT,

– blagovna skupina B): ca. 1,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno preko enoletnega obdobja.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Komercialna služba, Kolod-
vorska 2, 1550 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 3. 5. 1999 do
7. 5. 1999, med 9. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 2.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila negotovin-
ski pri Novi LB, d.d., Ljubljana, na račun št.
50101-603-45036, sklic na številko
00-789100-51, z oznako predmeta plačila
– razpisa. Dodatne informacije so na razpo-
lago samo v pisni obliki pri Janezu Lovku in
Veljku Raku, na naslovu pod 6.(a) točko,
faks 175-21-86.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 12. 5.
1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z
napisom: “Ne odpiraj – za razpis – ponudba
za razpis št. 053/99 – nabava tonerjev in
kartuš”. Na kuverti mora biti napisan polni
naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 5. 1999 ob 9. uri, v veliki sejni sobi –
5. nadstropje, JZ RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer v
višini 200.000 SIT.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji in rok plačila, dobavni rok,
tehnična ustreznost in kakovost, garancija
dobav, odzivni čas in druga merila po krite-
rijih v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega naro-
čila od razpisanega, odvisno od razpoložlji-
vih finančnih sredstev in dejanskih potreb.
Naročnik si tudi pridržuje pravico, da med
popolnimi ponudbami izbora ne opravi.

16., 17.
Javni zavod RTV Slovenija
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Št. 04-1453/99 Ob-2920
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: Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: izdelava službenih oblek.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

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

30. 6. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za promet in zveze, Uprava Repub-
like Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg
2, 6000 Koper, tajništvo, Ada Milič.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 7. 5. 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: 14. 5. 1999 do 10. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 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 ga-
rancijo banke za resnost ponudbe, vnovčlji-
vo na prvi poziv v višini 5% ponudbene vred-
nosti, z veljavnostjo do 30. 6. 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: 30. 6. 1999.

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

– ponudbena cena: 0–60 točk,
– kvaliteta vzorca: 0–20 točk,
– ugotovljena usposobljenost in sposob-

nost ponudnika: 0–10 točk,
– urejenost sistema kakovosti: 0–05 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.
Ministrstvo za promet in zveze

Uprava RS za pomorstvo

Ob-2922
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Psihiatrična bolnišnica Begunje, Be-
gunje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem,
tel. 064/733-315, faks 064/733-019.

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

3. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Begunje, Begunje na Gorenjskem.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil –
mleko in mlečni izdelki po naslednjih sku-
pinah:

1. mleko,
2. mlečni izdelki.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe količine, glede na dejanske potre-
be med letom.

(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:
7,900.000 SIT.

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

1. mleko: 3,100.000 SIT,
2. mlečni izdelki: 4,800.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno po dogovoru v letu 1999 oziroma
do 17. 5. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
17. 5. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Psi-
hiatrična bolnišnica Begunje, Kadrovska
služba, Begunje 55, 4275 Begunje na Go-
renjskem.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 30. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, žiro račun št.
51540-603-31525, virman ali splošna po-
ložnica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 5. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Psihiatrična bolnišnica Begu-
nje, Kadrovska služba – Mojca Draksler,
4275 Begunje na Gorenjskem, z oznako “Ne
odpiraj – ponudba – meso in mesni izdelki”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 1999 ob 11. uri, Psihiatrična bolni-
šnica Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje
na Gorenjskem, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do 17. 5.
1999.

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

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

bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki predložijo listine v skladu
z razpisno dokumentacijo in so med drugim:

– registrirani za opravljanje tovrstne de-
javnosti,

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

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

morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma, ki je dolo-
čen za odpiranje ponudb.

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

– cena (čeprav najcenejša ponudba ni
nujno najugodnejša),

– dobavni roki,
– plačilni pogoji,
– kvaliteta blaga,
– reference o dosedanjem opravljanju

enakih storitev,
– dodatne ugodnosti ponudnika (rabat,

super rabat itd.).
Izbrani bodo ponudniki, ki bodo ob naj-

nižji končni ceni, plačilnih pogojih, dobav-
nem roku, izkazali najboljše reference in
ponudili druge ugodnosti, upoštevajoč kva-
liteto blaga.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo ponudniki pri Psihiatrična bol-
nišnica Begunje, Begunje 55, 4275 Begu-
nje na Gorenjskem – kontaktna oseba
Marolt Stane, tel. 064/733-315.

16., 17.
Psihiatrična bolnišnica Begunje

Ob-2923
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Psihiatrična bolnišnica Begunje, Be-
gunje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem,
tel. 064/733-315, faks 064/733-019.

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

3. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Begunje, Begunje na Gorenjskem.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil –
meso in mesni izdelki po naslednjih sku-
pinah:

1. sveže meso in drobovina,
2. perutnina,
3. mesni izdelki.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe količine, glede na dejanske potre-
be med letom.

(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:
15,110.000 SIT.

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

1. sveže meso in drobovina:
9,710.000 SIT,
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2. perutnina: 1,600.000 SIT,
3. mesni izdelki: 3,800.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno po dogovoru v letu 1999 oziroma
do 17. 5. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
17. 5. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Psi-
hiatrična bolnišnica Begunje, Kadrovska
služba, Begunje 55, 4275 Begunje na Go-
renjskem.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 30. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, žiro račun št.
51540-603-31525, virman ali splošna po-
ložnica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 5. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Psihiatrična bolnišnica Be-
gunje, Kadrovska služba – Mojca Draksler,
4275 Begunje na Gorenjskem, z oznako
“Ne odpiraj – ponudba – meso in mesni
izdelki”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 1999 ob 11. uri, Psihiatrična bolni-
šnica Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje
na Gorenjskem, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: bančna garancija v višini 10% vredno-
sti ponudbe, z veljavnostjo do 17. 5. 1999.

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki predložijo listine v skladu
z razpisno dokumentacijo in so med drugim:

– registrirani za opravljanje tovrstne de-
javnosti,

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

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

morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma, ki je dolo-
čen za odpiranje ponudb.

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

– cena (čeprav najcenejša ponudba ni
nujno najugodnejša),

– dobavni roki,
– plačilni pogoji,
– kvaliteta blaga,
– reference o dosedanjem opravljanju

enakih storitev,
– dodatne ugodnosti ponudnika (rabat,

super rabat itd.).
Izbrani bodo ponudniki, ki bodo ob naj-

nižji končni ceni, plačilnih pogojih, dobav-
nem roku, izkazali najboljše reference in
ponudili druge ugodnosti, upoštevajoč kva-
liteto blaga.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo ponudniki pri Psihiatrična bol-
nišnica Begunje, Begunje 55, 4275 Begu-
nje na Gorenjskem – kontaktna oseba Ma-
rolt Stane, tel. 064/733-315.

16., 17.
Psihiatrična bolnišnica Begunje

Št. 141/99 Ob-2924
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmi-
helska c. 1, 8000 Novo mesto, faks
323-097.

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

3. (a) Kraj dobave: Šmihelska c. 1, 8000
Novo mesto.

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

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska
c. 1, 8000 Novo mesto, nabavna služba:
Nada Povše.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 6. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, samo negoto-
vinsko na ŽR: 52100-603-30372.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 5. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Novo me-
sto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto,
tajništvo Splošne bolnišnice.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi Splo-
šne bolnišnice.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija.

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
veljavna registracija za opravljanje ustrezne
dejavnosti in druge zahteve, navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 7. 1999.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki jih lahko dobijo na podlagi
pisne vloge pri kont. osebi Vincenc Dular.

16., 17.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 700-3/99 Ob-2925
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Glinška 12, Ljubljana, faks
125-98-23.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za blago.

3. (a) Kraj dobave:
– Centralna služba, Glinška 12, Ljublja-

na,
– Območna enota Ljubljana, Parmova

32,
– Območna enota Celje, Ljubljanska 14,

Celje,
– Območna enota Koper, Kmečka ul. 2,

Koper,
– Območna enota Kranj, Bleiweisova c.

12, Kranj,
– Območna enota Maribor, Gregorčiče-

va 37, Maribor,
– Območna enota Murska Sobota, Ul.

arhitekta Novaka 3, Murska Sobota,
– Območna enota Nova Gorica, Ul. tol-

minskih puntarjev 4, Nova Gorica,
– Območna enota Novo mesto, Trdino-

va ul. 10, Novo mesto,
– Območna enota Sevnica, Trg svobo-

de 32, Sevnica,
– Območna enota Velenje, Rudarska c.

6/A, Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: pisarniški, računalniški in
drugi potrošni material.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
100,000.000 SIT.

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

1. 6. 1999 do 31. 5. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo v vložišču Zavoda RS za
zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, pri Mi-
leni Kyrinov.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno dvigniti v času od 26. 4. 1999
do 3. 5. 1999.

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

predložiti ponudbe: ponudbo morajo ponud-
niki dostaviti do 17. 5. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo je treba predložiti
osebno v vložišče ali poslati po pošti na
naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Glinška
12, 1000 Ljubljana, z oznako “Ponudba –
ne odpiraj – pisarniški material” in številko
objave tega javnega razpisa.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 17. 5. 1999 ob
11.30, v sejni sobi Zavoda RS za zaposlo-
vanje, Glinška 12, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: za resnost ponudbe mora-
jo ponudniki predložiti bančno garancijo v
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višini 10% ocenjene vrednosti naročila. Ve-
ljavnost bančne garancije mora biti do
10. 6. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo zagotovil
plačilo v skladu z navodili o izvrševanju pro-
računa RS.

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:

– bonitetni obrazci BON 1, BON 2 ali
BON 3, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma ponudbe,

– za samostojne podjetnike fotokopijo
davčne napovedi za leto 1998.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo  umakniti  ponudbe:  ponudniki  lah-
ko umaknejo ponudbo do 17. 5. 1999 do
11. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
kvaliteta in rok dobave, plačila, dodatne
ugodnosti. Merila so ovrednotena enako-
vredno.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
interesenti le v pisni obliki na naslovu pod
točko 1.

16., 17.
Zavod RS za zaposlovanje

Št. 01143/00 Ob-2942
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200 (nabava
449-2302), faks 062/449-2311.

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

3. (a) Kraj dobave: dostava franko razlo-
ženo PC Ljubljana.

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

– etiketirni stroj 19E, brez lepilne glave,
– transportni trak SBC 110 W s tiskalni-

kom Multijet 640, 3 glave,
– transportni trak za izhod od Multijeta

do Stackerja,
– Stacker 300,
– izhodni transportni trak.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

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

4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 9. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200 (062/449-2302), faks
062/449-2311, III. nadstropje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 10. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 5. 1999

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Ma-
ribor, tel. 062/449-200 (062/449-2302),
faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 5. 1999 ob 9. uri v III. nadstropju, upra-
va, Slomškov trg 10, Maribor.

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

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

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

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

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti,

– da ima veljavno registracijo,
– da proti ponudniku ni uveden posto-

pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

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

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

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. številka 6, enako 0 v
preteklih 6. mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov račun, da le ta v preteklih 6. mesecih ni
bil blokiran,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od petkratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 2. 1999.

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

– 50% ocena strokovne komisije,
– 50% cena.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: najkasneje do 10. 5. 1999.
16., 17.

Pošta Slovenije, d.o.o.
Maribor

Št. 996/99 Ob-2957
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljub-
ljana, telefaks 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Poslovni informacij-
ski sistem javnega podjetja Elektro Ljublja-
na, d.d., Slovenska 56/I, 1516 Ljubljana.

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

– delovne postaje 50 kom,
– monitorji 55 kom,
– strežniki 6 kom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: upo-
števane bodo tudi delne ponudbe.

(d) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost razpisa je 29,700.000 SIT.

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

– delovne postaje: 15,900.000 SIT,
– monitorji: 4,600.000 SIT,
– strežniki: 9,200.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

stranki se dogovorita za takojšnjo dobavo
oziroma najkasneje 30 dni od podpisa po-
godbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je naj-
kasneje v roku 30 dni od podpisa pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št. 16 na naslovu:
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago od 28. 4. 1999 do
5. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun Elektro Ljubljana št.
50102-601-90004.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 14. 5. 1999 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis – Ponudba za doba-
vo računalniške opreme – Ne odpiraj!“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek
17. 5. 1999 ob 10. uri v sejni sobi v VII.
nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska 56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe, ne starejša od 30 dni, z
veljavnostjo 80 dni od te objave.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ozi-
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roma samostojni podjetnik, ki mora predlo-
žiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 30 dni od te objave, oziroma
samostojni podjetniki priglasitveni list
DURS-a, ne starejše od 30 dni od te objave,

– BON 1, BON 2,BON 3 oziroma davč-
na odmera samostojnega podjetnika za leto
1998 ne starejši od 30 dni od te objave,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od te objave,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od te objave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je ve-
ljavna 80 dni od dneva te objave.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost (70%

delež),
– plačilni pogoji (10% delež),
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo računalniške opreme poslovnemu in-
formacijskemu sistemu javnega podjetja
Elektro Ljubljana, d.d. (10% delež),

– dobavni rok (10% delež).
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 10. 5. 1999.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ga ni bilo.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 997/99 Ob-2958
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljub-
ljana, telefaks 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: skladišča poslovnih
enot oziroma nadzorništva Elektro Ljub-
ljane.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: leseni drogovi za grad-
njo in vzdrževanje električnih vodov:

– kostanjevi drogovi,
– impregnirani drogovi.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo na-
našale na posamezno skupino razpisanega
blaga, bodo upoštevane.

(d) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost razpisa je 57,000.000 SIT.

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

– kostanjevi drogovi: 6,000.000 SIT,
– impregnirani drogovi: 51,000.000

SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

stranki se dogovorita za sukcesivno naroča-
nje s takojšnjo dobavo za obdobje 12 me-
secev po sklenitvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je
12 mesecev po sklenitvi pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št. 16 na naslovu:
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago od 28. 4. 1999 do
5. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun Elektro Ljubljana št.
50102-601-90004.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 24. 5. 1999 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis – Ponudba za doba-
vo lesenih drogov za gradnjo in vzdrževanje
električnih vodov – Ne odpiraj!“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek 25. 5.
1999 ob 9. uri v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe, ne starejša od 30 dni, z
veljavnostjo 80 dni od te objave.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: blago bo plačano sklad-
no z razpisnimi pogoji.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ozi-
roma samostojni podjetnik, ki mora predlo-
žiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 30 dni od te objave, oziroma
samostojni podjetniki priglasitveni list
DURS-a, ne starejše od 30 dni od te objave,

– BON 1, BON 2,BON 3 oziroma davč-
na odmera samostojnega podjetnika za leto
1998 ne starejši od 30 dni od te objave,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacij-
skem postopku, ne starejše od 30 dni od
te objave,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od te objave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je ve-
ljavna 80 dni od dneva te objave.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo takega blaga JP Elektro Ljubljana,
– potrjene reference proizvajalca ponu-

jenega blaga JP Elektro Ljubljani,
– standard ISO 9000 ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 12. 5. 1999.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ga ni bilo.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 998/99 Ob-2959
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljub-
ljana, telefaks 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: skladišča poslovnih
enot oziroma nadzorništva Elektro Ljub-
ljane.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: betonski elementi za gradnjo
in vzdrževanje električnih vodov:

– betonski drogovi,
– betonski drogovniki,
– betonske klešče.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo na-
našale na posamezno skupino razpisanega
blaga, bodo upoštevane.

(d) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost razpisa je 94,000.000 SIT.

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

– betonski drogovi: 35,500.000 SIT,
– betonski drogovniki: 22,300.000 SIT,
– betonske klešče: 36,200.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

stranki se dogovorita za sukcesivno naroča-
nje s takojšnjo dobavo za obdobje 12 me-
secev po sklenitvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je
12 mesecev po sklenitvi pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št. 16 na naslovu:
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
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tacija bo na razpolago od 28. 4. 1999 do
5. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun Elektro Ljubljana št.
50102-601-90004.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 24. 5. 1999 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis – Ponudba za doba-
vo betonskih elementov za gradnjo in vzdr-
ževanje električnih vodov – Ne odpiraj!“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek 25. 5.
1999 ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstrop-
ju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe, ne starejša od 30 dni, z
veljavnostjo 80 dni od te objave.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: blago bo plačano sklad-
no z razpisnimi pogoji.

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

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

– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 30 dni od te objave,

– BON 1, BON 2, BON 3 ne starejši od
30 dni od te objave,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od te objave,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od te objave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je ve-
ljavna 80 dni od dneva te objave.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo takega blaga JP Elektro Ljubljana,
– potrjene reference proizvajalca ponu-

jenega blaga JP Elektro Ljubljani,

– standard ISO 9000 ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o

naročilu: navedene so v razpisni doku-
mentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna
pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo na-
ročniku priporočeno posredovane do 12. 5.
1999.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ga ni bilo.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 999/99 Ob-2960
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljub-
ljana, telefaks 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: skladišča poslovnih
enot oziroma nadzorništva Elektro Ljubljane.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: S.N. elektroenergetski
kabli in oprema:

– S.N. kabli,
– S.N. kabelski končniki,
– S.N. kabelske spojke.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo na-
našale na posamezno skupino razpisanega
blaga, bodo upoštevane.

(d) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost razpisa je 140,000.000 SIT.

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

– S.N. kabli 111,800.000 SIT,
– S.N. kabelski končniki 16,000.000 SIT,
– S.N. kabelske spojke 12,200.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

stranki se dogovorita za sukcesivno naroča-
nje s takojšnjo dobavo za obdobje 12 me-
secev po sklenitvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je
12 mesecev po sklenitvi pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št. 16 na naslovu:
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago od 28. 4. 1999 do
5. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun Elektro Ljubljana št.
50102-601-90004.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 24. 5. 1999 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis – Ponudba za doba-
vo S.N. elektroenergetskih kablov in opre-
me – Ne odpiraj!“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo 26. 5.
1999 ob 9. uri v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe, ne starejša od 30 dni, z
veljavnostjo 80 dni od te objave.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: blago bo plačano sklad-
no z razpisnimi pogoji.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od te objave,

– BON 1, BON 2, BON 3 ne starejši od
30 dni od te objave,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacij-
skem postopku, ne starejše od 30 dni od
te objave,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od te objave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je ve-
ljavna 80 dni od dneva te objave.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo takega blaga JP Elektro Ljubljana,
– potrjene reference proizvajalca ponu-

jenega blaga JP Elektro Ljubljani,
– standard ISO 9000 ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 12. 5. 1999.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ga ni bilo.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1001/99 Ob-2961
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljub-
ljana, telefaks 061/132-40-74.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: skladišča poslovnih
enot oziroma nadzorništva Elektro Ljubljane.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: N.N. elektroenergetski
kabli in oprema:

– N.N. kabli,
– N.N. kabelski končniki,
– N.N. kabelske spojke.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo na-
našale na posamezno skupino razpisanega
blaga, bodo upoštevane.

(d) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost razpisa je 104,000.000 SIT.

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

– N.N. kabli 88,000.000 SIT,
– N.N. kabelski končniki 11.100.000

SIT,
– N.N. kabelske spojke 4.900.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

stranki se dogovorita za sukcesivno naroča-
nje s takojšnjo dobavo za obdobje 12 me-
secev po sklenitvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je
12 mesecev po sklenitvi pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št. 16 na naslovu:
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago od 28. 4. 1999 do
5. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun Elektro Ljubljana št.
50102-601-90004.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 24. 5. 1999 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis – Ponudba za doba-
vo N.N. elektroenergetskih kablov in opre-
me – Ne odpiraj!“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo 26. 5.
1999 ob 12. uri v sejni sobi v VII. nadstrop-
ju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost

ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe, ne starejša od 30 dni, z
veljavnostjo 80 dni od te objave.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: blago bo plačano sklad-
no z razpisnimi pogoji.

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

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

– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od te objave,

– BON 1, BON 2, BON 3 ne starejši od
30 dni od te objave,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od te objave,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od te objave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je ve-
ljavna 80 dni od dneva te objave.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo takega blaga JP Elektro Ljubljana,
– potrjene reference proizvajalca ponu-

jenega blaga JP Elektro Ljubljani,
– standard ISO 9000 ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 12. 5. 1999.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ga ni bilo.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1002/99 Ob-2962
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljub-
ljana, telefaks 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Skladišča poslovnih
enot in nadzorništev v JP Elektro Ljubljana

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: samonosni kabelski snop
1 kV in oprema zanj:

– samonosni kabelski snop 1 kV,
– oprema za samonosni kabelski

snop 1 kV.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo na-
našale na posamezno skupino razpisanega
blaga, bodo upoštevane.

(d) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost razpisa je 122,000.000 SIT.

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

– samonosni kabelski snop 1 kV
74,000.000 SIT,

– oprema za samonosni kabelski snop
1 kV 48,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
stranki se dogovorita za sukcesivno naroča-
nje s takojšnjo dobavo za obdobje 12 me-
secev po sklenitvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je
12 mesecev po sklenitvi pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št. 16 na naslovu:
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago od 28. 4. 1999 do
5. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun Elektro Ljubljana št.
50102-601-90004.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 24. 5. 1999 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis – Ponudba za doba-
vo samonosnih kabelskih snopov 1 kV in
kabelske opreme zanje – Ne odpiraj!“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v četrtek 27. 5.
1999 ob 9. uri v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe, ne starejša od 30 dni, z
veljavnostjo 80 dni od te objave.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: blago bo plačano sklad-
no z razpisnimi pogoji.

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

Zahteve glede pravnega statusa ponud-
nika storitev, finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponud-
nik, da mu bo priznana sposobnost: ponud-
nik je lahko gospodarska družba, ki mora
predložiti naslednjo dokumentacijo:
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– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od te objave,

– BON 1, BON 2, BON 3 ne starejši od
30 dni od te objave,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od te objave,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od te objave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je ve-
ljavna 80 dni od dneva te objave.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo takega blaga JP Elektro Ljubljana,
– potrjene reference proizvajalca ponu-

jenega blaga JP Elektro Ljubljani,
– standard ISO 9000 ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 12. 5. 1999.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ga ni bilo.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1000/99 Ob-2963
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljub-
ljana, telefaks 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: glavno skladišče na
Glavarjevi 14 v Ljubljani.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kabelske omarice, varo-
valna in zaščitna oprema SN in NN:

– kabelske omarice,
– prenapetostni odvodniki S.N.,
– prenapetostni odvodniki N.N.,
– S.N. varovalke in podnožja,
– N.N. varovalke in podnožja, ročke.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo na-
našale na posamezno skupino razpisanega
blaga, bodo upoštevane.

(d) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost razpisa je 109,000.000 SIT.

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

– kabelske omarice 22,000.000 SIT,
– prenapetostni odvodniki S.N.

18,000.000 SIT,
– prenapetostni odvodniki N.N.

35,600.000 SIT,
– S.N. varovalke in podnožja

10,200.000 SIT,
– N.N. varovalke in podnožja, ročke

23,200.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

stranki se dogovorita za sukcesivno naroča-

nje s takojšnjo dobavo za obdobje 12 me-
secev po sklenitvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je
12 mesecev po sklenitvi pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št. 16 na naslovu:
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago od 28. 4. 1999 do
5. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun Elektro Ljubljana št.
50102-601-90004.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 24. 5. 1999 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis – Ponudba za doba-
vo kabelskih omaric, varovalne in zaščitne
opreme SN in NN – Ne odpiraj!“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v četrtek 27. 5.
1999 ob 12. uri v sejni sobi v VII. nadstrop-
ju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe, ne starejša od 30 dni, z
veljavnostjo 80 dni od te objave.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: blago bo plačano sklad-
no z razpisnimi pogoji.

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

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

– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od te objave,

– BON 1, BON 2, BON 3 ne starejši od
30 dni od te objave,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od te objave,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od te objave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je ve-
ljavna 80 dni od dneva te objave.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo takega blaga JP Elektro Ljubljana,
– potrjene reference proizvajalca ponu-

jenega blaga JP Elektro Ljubljani,
– standard ISO 9000 ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 12. 5. 1999.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ga ni bilo.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1003/99 Ob-2964
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljub-
ljana, telefaks 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: skladišča poslovnih
enot in nadzorništev v JP Elektro Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: distribucijski transforma-
torji SN/NN.

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

(d) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost razpisa je 115,000.000 SIT.

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

stranki se dogovorita za sukcesivno naroča-
nje s takojšnjo dobavo za obdobje 12 me-
secev po sklenitvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je
12 mesecev po sklenitvi pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št. 16 na naslovu:
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago od 28. 4. 1999 do
5. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: razpisna dokumentacija bo na
razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro račun
Elektro Ljubljana št. 50102-601-90004.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 24. 5. 1999 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
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na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis – Ponudba za doba-
vo distribucijskih transformatorjev SN/NN –
Ne odpiraj!“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek 25. 5.
1999 ob 13. uri v sejni sobi v VII. nadstrop-
ju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe, ne starejša od 30 dni, z
veljavnostjo 80 dni od te objave.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: blago bo plačano sklad-
no z razpisnimi pogoji.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik je lahko gospodarska druž-
ba, ki mora predložiti naslednjo doku-
mentacijo:

– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od te objave,

– BON 1, BON 2, BON 3 ne starejši od
30 dni od te objave,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacij-
skem postopku, ne starejše od 30 dni od
te objave,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od te objave,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je ve-
ljavna 80 dni od dneva te objave.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo takega blaga JP Elektro Ljubljana,
– potrjene reference proizvajalca ponu-

jenega blaga JP Elektro Ljubljani,
– standard ISO 9000 ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 12. 5. 1999.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ga ni bilo.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-2966
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, faks
061/444-567.

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

3. (a) Kraj dobave: DDP Ljubljana, ob-
jekt TE-TOL.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: rekonstrukcija (dobava
in storitve) blokovne lastne rabe 1BBA
(BLR I) – 17 celic – v 6,3 kV prostoru
TE-TOL.

Rekonstrukcija zajema:
1. zamenjavo 7,2 kV odklopnikov z

vgradnjo le-teh na obstoječe stikalne vozič-
ke na funkcionalni preskus obstoječe in no-
ve opreme,

2. zamenjavo tokovnih in napetostnih
transformatorjev in pripadajoče mikroproce-
sorske zaščite,

3. izvedba ožičenja z zamenjavo po-
možne opreme v celicah,

4. izvedbo meritev in funkcionalnih
preskusov obstoječe in nove opreme.

Za predmet javnega razpisa je izdelana
dokumentacija PZI – elektroinstalacije 6 kV
celic 1BBA (BLR I), št. 445/99, ki je prilo-
ga razpisni dokumentaciji.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

1. faza: dobava opreme in izvajanje
storitev v 1. točki do 1. 10. 1999,

2. faza: dobava opreme in izvajanje
storitev v 2., 3. in 4. točki do 31. 5. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 5. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ko-
mercialno nabavni sektor, I. nadstropje, so-
ba št. 33.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 30. 4. 1999 do
5. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT, ŽR TE-TOL:
50103-601-16504.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 31. 5.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 1999 ob 12. uri, v sejni sobi TE-TOL.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: znesek: 3,000.000 SIT (10% od
orientacijske, razpisane vrednosti).

Vrsta: bančna garancija za resnost po-
nudbe, veljavna do sklenitve pogodbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni.

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

bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

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

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

način uporabe meril – 21. člen ZJN): raz-
vidno iz razpisne dokumentacije.

15., 16., 17.
Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.

Ob-3024
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Žale, d.o.o., Med
hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, faks
137-32-03.

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 zaščitnih sredstev in
delovnih oblačil.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila –

17,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave če je predvideno: suk-

cesivna dobava.
5. Predviden datum zaključka dobave:

31. 12. 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 7. 5. 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 14. 5. 1999 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predlo-
žiti na Javno podjetje Žale, d.o.o., Med hmelj-
niki 2, 1000 Ljubljana, v zapečateni kuverti z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za dobavo
zaščitnih sredstev in delovnih oblačil” in šte-
vilko objave v Uradnem listu RS. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 5. 1999 ob
12. 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
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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 14. 5. 1999
po 12. uri.

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

– merilo na podlagi cene – 50 točk
(50%),

– merilo na podlagi roka plačila – 30
točk (30%),

– merilo na podlagi referenc s področja
del enakih ali podobnim razpisanim delom
– 10 točk (10%),

– merilo na podlagi izvedenih del za na-
ročnika 10 točk (10%),

15. , 16. , 17.
Javno podjetje Žale, d. o. o. , Ljubljana

Ob-3078
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RTH d.o.o. Trbovlje, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel: 0601/26-144, faks
0601/26-642.

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

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

trebno dobaviti: nabava osebnih računal-
nikov in pripadajoče opreme.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno do 31. 12. 1999.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTH
d.o.o., Oddelek za investicije, Trg revoluci-
je 12, 1420 Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati: nakazilo:
20.000 SIT na žiro račun: RTH d.o.o. Tr-
bovlje, št. 52700-601-18647 pri APP Tr-
bovlje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 5. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTH d.o.o. Trbovlje, Odde-
lek za investicije (Marjana Žagar), Trg revo-
lucije 12, 1420 Trbovlje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 1999 ob 10. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% od

ponudbene vrednosti v skladu z opcijo po-
nudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila v roku, oprede-
ljenem v pogodbi po izdobavi posamezne
opreme in izdaje računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: posamezni po-
nudnik izdela ponudbo 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:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 17. 5. 1999 po
oddaji ponudbe.

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

točk

– cena ponujene opreme do 35
– rok plačila do 10
– garancijska doba do 30
– odprava napak v garancijski dobi do  25
– fiksnost cen do 5

Način vrednotenja posameznih meril je
naveden v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: informacije o naročilu je možno dobiti
pri Sotlar Stanetu v času razpisa vsak dan
od 6. do 14. ure po telefonu 0601/26-144
int. 332.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: 26. 3. 1999.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen dne: 26. 3. 1999 pod št.
2104, objava o izidu pa dne 23. 4. 1999.

RTH, d.o.o. Trbovlje

Št. 351-4/94-2 Ob-3087
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča št.
5, 1430 Hrastnik, faks: 0601-44-041.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3.čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

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

trebno dobaviti: oprema telovadnice pri
OŠ na Dolu pri Hrastniku.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: 8 mio SIT.
(d)
4. Datum dobave če je predvideno:

25. 5. 1999.
5. Predvideni datum zaključka doba-

ve: 4. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentaci-
jo: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,
1430 Hrastnik.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 7. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): znesek
10.000 nakažite na ŽR Občine Hrastnik, št.
52710-630-10061, z navedbo predmeta
naročila.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, 1430 Hrastnik.

8. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo 17. 5. 1999 ob 12. uri v
sejni sobi občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremeljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% vrednosti ponudbe.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: izstavitev začasnih mesečnih situacij z
rokom plačila 30 dni od izstavitve.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: registracija oziroma obrtno dovo-
ljenje za opravljanje dejavnosti.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 5. 1999 ob
12. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. čl. ZJN): cena, fik-
snost cen, finančni pogoji (kredit, odlog plači-
la, sistem “ključ v roke”), rok izvedbe, garanci-
ja, usposobljenost, kompletnost ponudbe).

15. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: po telefonu 0601-44-311, Kraner Janez.

16., 17.
Občina Hrastnik

Št. 06-533/99 Ob-3113
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Zdravstveni dom Bled, Mladinska c. 1,
4260 Bled, faks 064/741-843.

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: reševalno vozilo s povi-
šano streho.

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 100% razpisane vr-
ste blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novno zdravstvo Gorenjske, Zdravstveni dom
Bled, Mladinska c. 1, 4260 Bled, tajništvo,
tel. 064/741-400, faks 064/741-843.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10. 5. 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: 19. 5. 1999 do 10. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, Zdravstveni dom Bled, Mladinska c. 1,
4260 Bled.

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 19. 5. 1999 ob
12.30, na naslovu: Osnovno zdravstvo Go-
renjske, Zdravstveni dom Bled, Mladinska c.
1, 4260 Bled, I. nadstropje, soba direktorja.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponud-
be: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ocenjene vrednosti naročila oziroma
1,200.000 SIT, veljavnost do 19. 7. 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: 19. 5. 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 14. 5. 1999,
po faksu 064/741-843. Kontaktna oseba
je: Jadranka Torkar.

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

17.
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj

Ob-3114
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Onkološki inštitut, Zaloška 2, 1000
Ljubljana, faks 061/132-1076.

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

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

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

1. mikroskop svetlobni z diskusij-
skim nastavkom – 1 kos,

2. mikroskop binokularni – 2 kosa,
3. sistem za telepatologijo – 1 kos,
4. varnostni kabinet za pripravo ra-

diofarmakov – 1 kos,
5. odsesovalna komora s filtracijo

izstopnega zraka – 2 kosa,
6. centrifuga mikroprocesorska

namizna – 1 kos,
7. laboratorijski pomivalni stroj –

1 kos,
8. vodni fantom za dozimetrične

meritve – 1 kos,
9. sušilna komora – 1 kos,

10. inštrumentalna mizica – 1 kos,
11. instrumentarska mizica hidra-

vlična – 1 kos,
12. lovilec instrumentov za obve-

zilni material – 3 kose,
13. grelec za vodo – 1 kos,
14. rektoskopi – komplet – 4 kose,
15. proktoskop – komplet – 4 kose,
16. stroj za pomivanje kuhalne (čr-

ne) posode – 1 kos,
17. stroj za pranje zelenjave –

1 kos,
18. faks aparat – 3 kose,
19. fotokopirni stroj – 2 kosa,
20. rezalnik folije – 1 kos.

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

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

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

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

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

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 5. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo na žiro
račun: Onkološki inštitut,
50103-603-45793.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 5. 1999 do 12. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 5. 1999 ob 10. uri, na Onkološkem
inštitutu, Zaloška cesta 2, Ljubljana, velika
sejna soba v stavbi C.

9., 10., 11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 1999.
14.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
daje na podlagi pisnih vprašanj Marinka Za-
del, dipl. ek., Onkološki inštitut, Nabavna
služba, Zaloška 5, Ljubljana, tel.
061/131-72-76, faks 061/132-10-76.

16., 17.
Onkološki inštitut

Ob-3137
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola narodnega heroja Raj-
ka Hrastnik, Log 19, Hrastnik.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola na-
rodnega heroja Rajka Hrastnik, Log 19,
Hrastnik.

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

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,

4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana ze-

lenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in teste-

nine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slašči-

čarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
22,568.600 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki: –
3,000.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki: – 4,000.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe: –
1,000.000 SIT,

4. jajca – 157.600 SIT,
5. olja in izdelki: – 350.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje: –

1,540.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje: – 1,310.000 SIT,
8. sadni sokovi: – 1,800.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine: –

1,100.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa: –

510.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi: – 6,901.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago: –

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

cesivne dobave blaga do 30. 6. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola narodnega heroja Rajka Hrast-
nik, Log 19, Hrastnik – v računovodstvu
šole pri Darinki Selič.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 12. 5. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 52710-603-40295.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 5. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola narodnega he-
roja Rajka Hrastnik, Log 19, 1430 Hrastnik
– v računovodstvo šole, kont. oseba Darin-
ka Selič.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 5. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole narodnega heroja Rajka Hrastnik, Log
19, Hrastnik.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnsot ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljav-
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nostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. Bančna garancija mora biti veljavna
do 28. 6. 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
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in 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,

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

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

morejo umakniti ponudbe: 12. 5. 1999 do
12. ure.

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

– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

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

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

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

čilu: Osnovna šola narodnega heroja Rajka
Hrastnik, Log 19, Hrastnik, kont. oseba
Ljudmila Gornik, vodja prehrane in v raču-
novodstvu šole pri Darinki Selič, tel.
0601/46-000, faks 0601/44-305.

16., 17.
Osnovna šola narodnega heroja

Rajka Hrastnik

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

Ob-3124
Popravek

V javnem razpisu gradbenih del brez
omejitev JP Komunala Novo mesto, d.o.o.
za razširitev mestne plinske mreže in obno-
va vodovoda na območju Novega mesta,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 23-24

z dne 10. 4. 1999, Ob-2567, se 9. točka
pravilno glasi:

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 5. 1999 ob 8. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000
Novo mesto, sejna soba.

JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Popravek
Št. 110-1/93 Ob-3128

V javnem razpisu za oddajo del brez ome-
jitev za Preplastitev R2-430/274 Hoče–Slo-
venska Bistrica od km 1+785 do km
3+035, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
20-22 z dne 2. 4. 1999, Ob-2381, se 8. in
9. točka popravita in pravilno glasita:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 5. 1999 do 10.30.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za – Preplastitev R2-430/274 Hoče–
Slovenska Bistrica od km 1+785 do km
3+035.” – D.P.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 5. 1999
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, Trža-
ška 19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

Direkcija RS za ceste

Popravek
Št. 110-1/93 Ob-3129

V javnem razpisu za oddajo del brez ome-
jitev za Preplastitev R2-430/274 Hoče–Slo-
venska Bistrica od km 7+185 do km 8+485
in 9+485 do km 9+935, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 20-22 z dne 2. 4.
1999, Ob-2380, se 8. in 9. točka popravita
in pravilno glasita:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 5. 1999 do 10.30.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za – Preplastitev R2-430/274 Hoče–Slo-
venska Bistrica od km 7+185 do km 8+485
in 9+485 do km 9+935.” – D.P.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 5. 1999
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

Direkcija RS za ceste

Popravek
Št. 110-1/93 Ob-3130

V javnem razpisu za oddajo del brez ome-
jitev za Preplastitev R2-430/274 Hoče–Slo-
venska Bistrica od km 10+585 do km
12+785, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 20-22 z dne 2. 4. 1999, Ob-2379, se
8. in 9. točka popravita in pravilno glasita:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 5. 1999 do 10.30.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za – Preplastitev R2-430/274 Hoče–Slo-
venska Bistrica od km 10+585 do km
12+785.” – D.P.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 5. 1999
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

Direkcija RS za ceste

Popravek
Ob-3138

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za gradbena dela in PZI za cevne
propuste, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 27 z dne 16. 4. 1999, Ob-2636 se

1. pod zaporedno številko 11. navedek
“pod 5. točko” popravi in se glasi “pod
1. točko”.

2. pod zaporedno številko 15. navedek
“pod 5. točko” popravi in se glasi “pod
6. točko”.

3. pod zaporedno številko 17. navedek
“pod 5. točko” popravi in se glasi “pod
8. točko”.

4. pod zaporedno številko 18. navedek
“pod 3. točko” popravi in se glasi “pod
1. točko”.

Občina Radlje ob Dravi

Prekinitev gradbene pogodbe

Št. 012-1/99-13 Ob-3142
1. Naročnik Občina Mozirje, Savinjska

cesta 7, 3330 Mozirje, je dne 28. 3. 1999
razdrla gradbeno pogodbo št. 01/98, ki jo
je dne 2. 3. 1998 sklenila z izvajalcem Cim-
perman d.o.o., Na trgu 7, 3330 Mozirje, za
izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacij-
skih del pri izgradnji Osnovne šole Rečica
ob Savinji.

2. Izvajalec Cimperman d.o.o. je bil iz-
bran kot najugodnejši ponudnik na osnovi
javnega razpisa gradbenih del brez omejitev
(Ur. l. RS, št. 43 z dne 18. 7. 1997,
Ob-3075). Glavni podatki o izidu razpisa so
bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 64/97
–str. 5130.

3. Do prekinitve gradbene pogodbe je
izvajalec izvedel predvsem večino gradbe-
nih del – III. gradbena faza, preostala grad-
bena dela, predvsem pa obrtniška in insta-
lacijska dela v vrednosti ca. 180,000.000
SIT bo pa naročnik oddal s ponovnim jav-
nim razpisom gradbenih del brez omejitev,
ki ga bo objavil predvidoma 30. 4. 1999.

Občina Mozirje

Št. 34406-2/99 Ob-2868
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280
Idrija, faks 065/71- 304.

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

3. Kraj izvedbe del: gozdne ceste na ob-
močju občine Idrija.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo dajali posamično: ročna in
strojna popravila gozdnih cest v občini
Idrija. Ocenjena vrednost vseh del je
13,600.000 SIT. Naročnik si pridržuje pra-
vico spremembe obsega del glede na viši-
no pridobljenih sredstev. Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodnine.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali vse skupaj: dela se bodo oddajala
pod pogoji, navedenimi v razpisni dokumen-
taciji.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.
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5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela so vezana na
program del, ki ga pripravi Zavod za gozdo-
ve Slovenije.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo va-
rianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje va-
riante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del v
juniju 1999, dokončanje del 31. 11. 1999,
oziroma v skladu s sklenjeno pogodbo.

7. (a) Poln naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Idrija, Mestni trg 1, Idrija, tel.
065/17-19-100, Služba za gospodarske
javne službe, soba 17, vsak dan od 7. do
10. ure, z dokazilom o plačilu stroškov raz-
pisne dokumentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 12. maja 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plačljivo na žiro
račun Občine Idrija št. 52020-630-7085, s
pripisom “razpisna dokumentacija – gozd-
ne ceste”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. maj 1999 do 15.
ure. Ponudbe je potrebno oddati na naslov
Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idirja.
Ponudbe morajo biti predložene v zapeča-
teni kuverti in označene skladno z navodili
iz razpisne dokumentacije. Ostale po-
drobnosti bodo razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 17. maja 1999 ob 9.
uri na sedežu Občine Idrija, Mestni trg 1,
Idrija, v sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevano.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določena v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba z naročnikom
sklenjena za čas od podpisa pogodbe do
končanja del po pogodbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti k ponudbi ustrez-
na dokazila in izjave, ki jih zahteva razpisna
dokumentacija.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudb: ponudniki svoje po-
nudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročil, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(50%), reference (30%), tehnična opremlje-
nost (20%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: na podlagi 2. člena zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov RS pri izbiri
izvajalca za popravilo gozdnih cest v kom-
pleksih gozdov v lasti Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenje v
skladu z razpisnimi pogoji dosedanji uprav-

ljavci gozdov lahko uveljavljajo prednostno
pravico.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni bila
objavljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to na-
ročilo: ga ni bilo, to je prva objava razpisa.

Občina Idrija

Št. 351-01-3/99 Ob-2869
1. Naročnik , poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča št.
5, 1430 Hrastnik, faks 0601/44-041.

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

3. Kraj izvedbe del: Hrastnik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: parki-
rišče RTH - Senica.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso pred-
videne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
10. junij 1999, dokončanje del: 30. avgust
1999.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430
Hrastnik.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT naka-
žite na ŽR Občine Hrastnik, št.
52710-630-10061, z navedbo predmeta
naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 5. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, 1430 Hrastnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 25. 5. 1999 ob 12. uri v sejni
sobi občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremeljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
izstavitev začasnih mesečnih situacij z ro-
kom plačila 30 dni od izstavitve.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: registracija oziroma obrtno dovo-
ljenje za opravljanje dejavnosti.

14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 5. 1999 ob
12. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21.čl. ZJN): cena, fik-
snost cen, finančni pogoji (kredit, odlog pla-
čila, sistem “ključ v roke“), rok izvedbe, ga-
rancija, usposobljenost, kompletnost po-
nudbe).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: po telefonu 0601/43-600, Sihur To-
maž.

17., 18.
Občina Hrastnik

Ob-2870
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Slovenske Konjice, Stari trg
29, Slovenske Konjice, faks 063/754-328.

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

3. Kraj izvedbe del: Zeče pri Slovenskih
Konjicah.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja pločnika z javno razsvetljavo Fink –
kapela Zeče. Vrednost del znaša
60,000.000 SIT.

(b), (c)
5.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del je 10. 6. 1999. Dela se bodo
izvajala fazno, zato bo rok izgradnje do kon-
ca leta 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slo-
venske Konjice.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno
23. maja 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT virmansko na-
kazilo na žiro račun Občine Slovenske Ko-
njice št. 50720-630-10152.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti  ponudbo:  27.  maj  1999  do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Slovenske Ko-
njice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, taj-
ništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. maj 1999 ob 12. uri v sejni sobi Obči-
ne Slovenske Konjice.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe je zahtevana bančna
garancija v višini 10% vrednosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih pogodbe iz dokumentacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvig-
ne pri naročniku.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 24. maja 1999 s pi-
sno zahtevo.

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

– ponudbena cena 40%,
– možnost kreditiranja 30%,
– reference 20%,
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– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
10%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije so na razpolago
na Občini Slovenske Konjice, Stari trg 29,
pri Fric Gorazdu, tel. 063/75-73-372.

17., 18.
Občina Slovenske Konjice

Št. 352-05/99 Ob-2871
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14,
Rače, tel. 062/608-692, faks
062/608-693.

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

3. Kraj izvedbe del: Brezula, Podova.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: odvod-
njavanje in čiščenje odpadnih vod nase-
lja Brezula-Podova. Ocenjena vrednost ce-
lote je 100,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so nespre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora oddati ponudbo,
ki je v celoti v skladu z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
takoj po sklenitvi pogodbe, od 1. 6. 1999
do 1. 6. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače, kont.
oseba je Božo Štauber, tel. 062/608-692,
faks 062/608-693.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 15.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni občine, oziroma z virma-
nom na račun št. 51800-630-25547.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti  ponudbo:  24.  5.  1999,  do
 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Rače-Fram, Grajski
trg 14, Rače, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih vod
naselja Brezula - Podova”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 5. 1999, ob 15. uri na naslovu: Občina
Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače – sejna
soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo banke
ali akceptni nalog v višini 5% od ocenjene
vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plače-
vanja: način plačevanja je z roki določen v
pogodbi kot obvezni sestavni del razpisne
dokumentacije, 60 dni od izstavitve si-
tuacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku odpiranja
ponudb.

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

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok dokončanja del,
– garancijski rok,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridrži pravico določiti manj-
ši obseg del od razpisanega, glede na raz-
položljiva finančna sredstva ali odstopiti od
pogodbe zaradi finančnih in drugih razlo-
gov. V obeh primerih ponudniki nimajo pra-
vice do odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Rače-Fram

Št. 2015 Ob-2872
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povše-
tova ulica 6, Ljubljana, telefaks
061/177-96-13.

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

3. Kraj izvedbe del: odlagališče komu-
nalnih odpadkov Barje, Cesta dveh cesar-
jev, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba nadgradenj, obnovitvenih in vzdrže-
valnih del odplinjanja nove in stare de-
ponije ter namestitev začasnega
odplinjanja na odlagališču komunalnih
odpadkov Barje v letu 1999, ocenejna
vrednost celote je 37,000.000 SIT, dela se
bodo oddala v celoti.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
junij 1999, dokončanje 31. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, investicije, soba št. 48/I, tel.
061/177-96-92.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: osebno na sedežu
naročnika, Povšetova ulica 6, Ljubljana, so-
ba 48/I, od vključno 3. 5. 1999 do vključ-
no 20. 5. 1999 od 8. do 12. ure, proti
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50103-601-23953, namen nakazila: JR
G2/99 - odplinjanje; ali z gotovino pri bla-

gajni podjetja na Povšetovi ulici 6, ob delov-
nikih od 8. do 9.30 in od 10. do 12. ure.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 24. 5.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, tajniš-
tvo, soba št. 29, I. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 5. 1999 ob 12.30, soba št. 51, II. nad-
stropje, Povšetova ulica 6, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

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:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do vključno
24. 5. 1999, po 12. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): razvid-
no iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne dodatne informacije o jav-
nem razpisu po tel. 061/177-96-27 (Lud-
vik Bonač, dipl. inž.).

17., 18.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 353-05-11/99-1850-55 Ob-2873
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija, Odsek za gospodarske javne služ-
be Maribor, kont. oseba je mag. Boris Šker-
binek, Slovenska 40, Maribor, tel.
2201-412, faks 226-551.

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

3. Kraj izvedbe del: Maribor, MČ Po-
brežje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba plinovoda po Zrkovski in Nabrežni
ulici, vrednost del:

a) gradbena dela 20,000.000 SIT,
b) montažna dela 15,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek junij
1999, 70 delovnih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Komunalna direk-
cija, Slovenska 40, Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. maj 1999.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT z vir-
manom ali položnico na ŽR št.
51800-840-070-62233.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti  ponudbo:  24.  maj  1999,  do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slo-
venska 40, Maribor, soba 210/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. maj 1999 ob 8. uri, Komunalna direkci-
ja, Slovenska 40, Maribor, sejna soba /II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti ponujenih del. Trajanje
garancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/98).

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:
finančno-poslovne in tehnične sposobnosti,
ki jih mora izpolnjevati ponudnik bodo nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do odpiranja po-
nudb.

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

– reference pri podobnih delih:  0,50,
– ponudbena cena:  0,30,
– opremljenost z ustrezno mehanizaci-

jo:  0,10,
– zasedenost kapacitet:  0,10.
16., 17., 18.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 353-20-6/99-1850-60 Ob-2874
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija, Odsek za gospodarske javne služ-
be Maribor, kont. oseba je Juratič Alenka,
Slovenska 40, Maribor, tel. 2201-415, faks
226-551, soba št. 106.

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

3. Kraj izvedbe del: Maribor, MČ Po-
brežje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacije vključno z ureditvijo
cest po Zrkovski cesti, cesti ob Dravi in
Nabrežni cesti. Ocenjena vrednost del je
80,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek junij
1999, 80 delovnih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Komunalna direk-
cija, Slovenska 40, Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. maj 1999.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT z virma-
nom ali položnico na ŽR št.
51800-840-070-62233.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti  ponudbo:  24.  maj  1999,  do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slo-
venska 40, 2000 Maribor, soba 210/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. maj 1999 ob 8. uri, Komunalna direkci-
ja, Slovenska 40, Maribor, sejna soba /II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti ponujenih del. Trajanje
garancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/98).

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:
finančno-poslovne in tehnične sposobnosti,
ki jih mora izpolnjevati ponudnik bodo nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do odpiranja po-
nudb.

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

– reference pri podobnih delih:  0.50,
– ponudbena cena:  0.30,
– opremljenost z ustrezno mehanizaci-

jo:  0.10,
– zasedenost kapacitet:  0.10.
16., 17., 18.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 1/99 Ob-2893
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovensko narodno gledališče Mari-
bor, p.o., Slovenska ulica 27, Maribor, tel.
22-840 (114), faks 22-12-07.

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

3. Kraj izvedbe del: skladišče kulis Roš-
poh.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
vitvena dela na skladišču kulis Rošpoh,
ki zajemajo: priglasitev del pri upravnem or-
ganu, rušenje dotrajanih delov, pozidava,
naprava betonskih tlakov, dobava in monta-
ža nove strehe, dvojnih kovinskih drsnih vrat,
strešni odtoki, statika, PID.

Ocenjena vrednost del v celoti:
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: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ob-
nova obstoječega skladišča.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: vrste kritine po predlogu ponud-
nika (cena).

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 15. maj 1999,
čas izvedbe 2 meseca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
vensko narodno gledališče Maribor, p.o.,
Slovenska ulica 27, uprava II. nadstropje,
soba 231, Drago Prosnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1 teden (sedem
koledarskih dni) od datuma te objave.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3 tedne (enaindvajset
koledarskih dni od datuma te objave do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovensko narodno gledali-
če Maribor, p.o., Slovenska ulica 27, taj-
ništvo upravnika, uprava II. nadstropje, so-
ba 224.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
naslednji delovni dan po roku za oddajo
ponudb, ob 10. uri v sejni sobi, II. nad-
stropje Uprava SNG, Slovenska ulica 27,
Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ne.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo del do višine 5,000.000 SIT po si-
tuaciji, ostanek v dvanajstinah.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: dela bodo v celoti od-
dana glavnemu izvajalcu.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1 teden od dne-
va odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po raz-
pisni dokumentaciji; cena, kvaliteta ponuje-
nih materialov in rešitev, rok izvedbe del,
reference.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročilo je financirano iz proračunskih
sredstev Ministrstva za kulturo.

17. Datum predhodne objave namere
o naročilu  ali  navedba  če  je  bila  objav-
ljena: ne.

18.
Slovensko narodno gledališče

Maribor, p.o.

Št. 28/99 Ob-2894
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
Velenje, faks 063/854-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: Zgornja Črnova pri
Velenju.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovodnega omrežja s črpališčem
in rezervoarjem, katerega ocenjena vred-
nost del je 65,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variant ni.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: datum predvi-
denega pričetka del je julij 1999, dokonča-
nje del oktober 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Velenje, Urad za javne gos-
podarske službe – tajništvo (soba 57/4),
Titov trg 1, Velenje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 6.000
SIT na ŽR št. 52800-601-21527 z name-
nom nakazila “Pristojbina za javni razpis –
vodovod Zgornja Črnova).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 24.5. 1999 do 11.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Velenje, Urad
za javne gospodarske zadeve – tajništvo
(soba 57/4), Titov trg 1, Velenje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek
24. 5. 1999 ob 12. uri v sejni sobi Urada za
javne gospodarske službe Mestne občine
Velenje (soba 54/4).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora v okviru ponudbene doku-
mentacije predložiti za zavarovanje resnosti
ponudbe veljavno bančno garancijo v višini
(10%) od ponudbene vrednosti.

Naročnik bo bančno garancijo vnovčil v
primeru, če izbrani izvajalec ne podpiše
pogodbe o izvajanju, oziroma če ponudnik
umakne ponudbo po dovoljenem roku. Po-
nudnikom, ki ne bodo izbrani, se doku-
ment zavarovanja vrne takoj po pravno-
močni veljavnosti javnega razpisa, izbrane-
mu ponudniku pa ob podpisu pogodbe o
izvajanju.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih vzorčne pogodbe iz razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente in do-
kazila, ki so določena v razpisni dokumen-
taciji.

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

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, reference in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije posreduje Vlado
Videmšek iz Mestne občine Velenje, tel.
063/856-151.

17., 18.
Mestna občina Velenje

Ob-2904
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280
Idrija, faks: 065/71-304.

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

3. Kraj izvedbe del: občinske ceste na
območju Občine Idrija v krajevnih skupno-
stih Vojsko, Ledine, Zavratec, Dole in Ka-
nomlja.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo dajali posamično: asfaltaci-
je, preplastitve in gradbena dela na ob-
činskih cestah v občini Idrija. Ocenjena
vrednost vseh del znaša 44,000.000 SIT.
Vrednost del po posameznih sklopih znaša:
asfaltacije 28,000.000 SIT, preplastitve
9,000.000 SIT, gradbena dela 7,000.000
SIT. Naročnik si pridržuje pravico spremem-
be obsega del glede na višino pridobljenih
sredstev. Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodnine.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali vse skupaj: dela se bodo oddajala
bodisi po posameznih sklopih ali v celoti
glede na prispele ponudbe.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo va-
rianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje va-
riante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del v
juniju 1999 dokončanje del 31. 10. 1999.
oziroma v skladu s sklenjeno pogodbo.

7. (a) Poln naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Idrija, Mestni trg 1, Idrija, tel.
065/17-19-100, Služba za gospodarske
javne službe, soba 17, vsak dan od 7. do
10. ure z dokazilom o plačilu stroškov razpi-
sne dokumentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 17. maja 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plačljivo na žiro
račun Občine Idrija št. 52020-630-7085, s
pripisom “razpisna dokumentacija – moder-
nizacija, obnova”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti  ponudbo:  24.  maj  1999  do
15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
oddati na naslov: Občina Idrija, Mestni trg
1, Idirja, 5280. Ponudbe morajo biti predlo-
žene v zapečateni kuverti in označene sklad-
no z navodili iz razpisne dokumentacije.
Ostale podrobnosti bodo razvidne iz razpi-
sne dokumentacije.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo 25. maja 1999 ob 9.
uri na sedežu Občine Idrija, Mestni trg 1,
Idrija, v sejni sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določena v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba z naročnikom
sklenjena za čas od podpisa pogodbe do
končanja del po pogodbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti k ponudbi ustrez-
na dokazila in izjave, ki jih zahteva razpisna
dokumentacija.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudb: ponudniki svoje po-
nudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročil, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so podana v razpisni dokumentaciji.

16.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni bila
objavljena.

18. Prvi neuspeli razpis za to naročilo:
Prva objava razpisa.

Občina Idrija

Št. 48/99 Ob-2915
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center za zdravljenje bolezni otrok,
Šentvid pri Stični 45, Šentvid pri Stični, tel.
061/785-052.

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

3. Kraj izvedbe del: Kompleks Centra za
zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični
45, Šentvid pri Stični.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba rekonstrukcije bazenskega objekta
vsled poboljšanja funkcionalno-sanitar-
no-higienskih pogojev. Vrste del po sklo-
pih:

a) gradbena dela: 17,400.000 SIT,
b) obrtniška dela: 11,100.000 SIT,
c) elektroinstalacijska dela: 3,800.000

SIT,
d) strojnoinstalacijska dela: 12,100.000

SIT,
e) bazenska tehnika: 4,900.000 SIT.
Skupna orientacijska vrednost del je

49,300.000 SIT.
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(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi
ponudbo za vsa dela skupaj. Ponudbe po
sklopih ali delih niso možne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov v izvajanje del ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: popisi del zajema-
jo variantne ponudbe oziroma izvedbe.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ponudi izključno svojo
varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
pričetka del na objektu je 1. 6. 1999. Pred-
videni rok končanja del na objektu je 30. 7.
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
IN.CO invest, d.o.o., Podjetje za pripravo in
izvedbo investicij, Tbilisijska 85, Ljubljana,
tel. 1234-347, kont. oseba Ahlin Marko.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 23. 4. 1999
do 29. 4. 1999 med 14. in 15. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: materialni strošek razpisne
dokumentacije znaša 10.000 SIT.

Ponudnik poravna strošek na blagajni iz-
dajatelja razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 17. 5. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: IN.CO invest, d.o.o., Tbili-
sijska 85, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 1999, ob 12. uri, Center za zdravlje-
nje bolezni otrok, Šentvid pri Stični 45, Šen-
tvid pri Stični – sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe je potrebno predložiti
bančno garancijo v višini 5% od vrednosti
ponujenih del, z veljavnostjo 30 dni po roku
za sprejem sklepa o izbiri izvajalca, to je do
30. 6. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo delo plačeval na podlagi me-
sečnih in končne situacije, in sicer v roku
30 dni od izstavitve računa. Avansna plačila
niso možna.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo gradbena pogodba sklenjena do 1. 6.
1999.

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:
ponudbo lahko oddajo vsi subjekti, ki so
registrirani za izvajanje razpisanih del.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti svoje ponudbe do dneva odpi-
ranja ponudb.

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

ki bodo uporabljena za izbiro najugodnejše-
ga ponudnika in način njihove uporabe so
navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: možen bo ogled lokacije izvedbe na
podlagi predhodne najave vse v skladu z
razpisno dokumentacijo.

17., 18.
Center za zdravljenje bolezni otrok

Šentvid pri Stični

Št. 34300-0018/99 Ob-2916
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sev-
nica, faks 0608/41-444.

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

3. Kraj izvedbe del:
A) Boštanj,
B) Kal pri Krmelju,
C) Zabukovje nad Sevnico.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

A) rekonstrukcija ceste Boštanj–Gra-
hovica (I. in II. odsek): – 60,000.000 SIT,

B) rekonstrukcija ceste Kal–Šentjanž
(odsek Kal): – 65,000.000 SIT,

C) rekonstrukcija ceste Dol–Zabu-
kovje: – 40,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj:investicije se lah-
ko oddajajo skupaj ali posamično. Investi-
tor lahko odda dela v manjšem obsegu od
razpisanega.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: leto 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Od-
delek za okolje in prostor, Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, Sevnica, tel. 0608/41-221,
faks 0608/41-444.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko na
ŽR 51610-630-13058, Občina Sevnica s
pripisom “Raz. dok. ceste A-B-C”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 14. 5. 1999, do
11.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Oddelek za okolje in
prostor, Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
Sevnica, tel. 0608/41-221, faks
0608/41-444, pisarna 201 kont. oseba
Robert Kaše.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 1999 ob 12. uri, Občina Sevnica
(sejna soba), Glavni trg 19a, Sevnica.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skadu s predpisi, ki urejajo izvrševanje
državnega proračuna.

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:
pravna oseba z registrirano dejavnostjo za
izvajanje razpisanih del.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena in kalkulantske os-

nove,
– reference,
– plačilni pogoji in ugodnosti.
Najcenejši ni nujno najugodnejši.
16., 17., 18.

Občina Sevnica

Ob-2917
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana, faks 061/17-19-730.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va odtokov in zamenjava opreme v sani-
tarijah.

Ocenjena vrednost: 42,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov

naročila posebej, obseg sklopov in možnosti
potegovanja za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: upoštevane bodo samo ponudbe,
ki bodo vsebovale vsa razpisana dela.

(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: od 1. 7. 1999
do 30. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vlo-
žišče Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 5. 1999;
vsak delovni dan od 9. do 12. in od 14. do
15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR:
50100-611-0060015, sklicna št. 27099.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 14. 5. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Banka Slovenije, Slovenska
35, Ljubljana, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 5. 1999 ob 10. uri v prostorih Banke
Slovenije, soba 537.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnsot ponudbe v višini 10%
vrednosti ponudbe, veljavna do 30. 6.
1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.
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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: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od skrajnega ro-
ka za oddajo ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsa dodatna pojasnila lahko interesenti
dobijo na naslovu naročnika, kont. oseba
Janez Prelec.

17., 18.
Banka Slovenije

Ob-2918
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana, faks 061/17-19-730.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zame-
njava oken in senčil.

Ocenjena vrednost: 19,000.000 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: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo vsebovale vsa razpisana
dela.

(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: od 1. 7. 1999
do 31. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vlo-
žišče Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 5. 1999;
vsak delovni dan od 9. do 12. in od 14. do
15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR:
50100-611-0060015, sklicna št. 27099.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti  ponudbo:  do  14.  5.  1999  do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Banka Slovenije, Slovenska
35, Ljubljana, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 5. 1999 ob 10. uri v prostorih Banke
Slovenije, soba 537.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
vrednosti ponudbe, veljavna do 30. 6.
1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od skrajnega ro-
ka za oddajo ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsa dodatna pojasnila lahko interesenti
dobijo na naslovu naročnika, kont. oseba
Janez Prelec.

17., 18.
Banka Slovenije

Št. 8/99 Ob-2926
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg OF 3, Ljubljana,
kont. oseba Andrej Jereb, telefaks
178-47-19.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Kardelje-
va ploščad – Mariborska cesta.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: Dom
podiplomcev in gostujočih profesorjev:
izvedba zunanje ureditve s pripadajoči-
mi GOI deli.

Dela se oddajo v celoti.
Ocenjena vrednost del: 310,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso možne.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 1. 7. 1999
do 15. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo je možno dvigniti na
SMELT international, d.d., Dunajska c. 160,
Ljubljana, 2. nadstropje, soba 202 (taj-
ništvo).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvig dokumentaci-
je je mogoč do vključno do 7. 5. 1999,
proti predložitvi dokazila o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT je potrebno
nakazati na bančni račun SMELT Inter-
national, d.d., Ljubljana, št. rač.
50105-601-85887.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 25. 5. 1998 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: SMELT International, d.d.,
Dunajska c. 160, Ljubljana, 2. nadstropje,
soba 202.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, Ljubljana, 5. nadstropje, sejna soba
št. 520, 25. 5. 1999 ob 12. uri.

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% od ocenjene vrednosti del in z ro-
kom veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti kraj-
ša od 90 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: financiranje se izvaja iz državnega pro-
računa.

Plačila se izvršujejo po izstavljenih zača-
snih situacijah v roku 60 dni po njihovi potr-
ditvi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba za izvedbo
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:

a) dokazilo o registraciji, odločba o
opravljanju dejavnosti,

b) dokazila o plačilni sposobnosti in fi-
nančnem stanju ponudnika,

c) dokazila o usposobljenosti z referen-
cami.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v času od izteka
roka za oddajo ponudbe do podpisa po-
godbe z izbranim ponudnikom, vendar naj-
manj 3 mesece po odpiranju ponudb.

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

a) cena ponudbe – 60%,
b) finančna boniteta – 15%,
c) rok izvedbe – 15%,
d) dodatne ugodnosti – 5%,
e) reference – 5%.
16.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 7 z dne 5. 2. 1999.

18.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 18/99 Ob-2927
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Sv. Andraž v Slovenskih Gori-
cah, Vitomarci 71, Vitomarci.

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

3. Kraj izvedbe del: demografsko ob-
močje Občine Sv. Andraž v Slovenskih Go-
ricah.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
vitvena dela na odsekih cest na demo-
grafskem območju občine.

Orientacijska vrednost: 18,000.000 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: v enem sklopu.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ne.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: takoj po pod-
pisu pogodbe, rok dokončanja: 20 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Sv. Andraž v Slovenskih Goricah, Vito-
marci 71, Vitomarci.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 5. 1999 do 13.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT – vitmanski na-
log Občine Sv. Andraž v Slovenskih Gori-
cah, ŽR št. 52400-630-20860.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 5. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Sv. Andraž v Sloven-
skih Goricah, Vitomarci 71, Vitomarci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 1999 ob 12. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene
vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po situacijah – mesečne in končna,
rok plačila 60 dni od dneva izstavitve.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolniti vse pogoje, kateri
so navedeni v razpisni dokumentaciji, kate-
ro prevzame vsak ponudnik.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 14. 5. 1999 do
10. ure.

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

– ponudbena cena: 50%,
– referenca ponudnika: 20%,
– rok dokončanja del: 10%,
– garancijski rok: 5%,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti: 10%,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev:

5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico določi-
ti manjši obseg del od razpisanega, glede
na razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od
pogodbe, zaradi finančnih in drugih raz-
logov.

17., 18.
Občina Sv. Andraž v Slovenskih

Goricah

Št. 49-105/99 Ob-2928
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Ivana Roba Šempeter,
Šempeter.

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

3. Kraj izvedbe del: Šempeter pri Gorici.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-

tacija in dozidava Osnovne šole Ivana
Roba Šempeter.

Ocenjena vrednost: 235,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: oddaja del po
fazah.

(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: izvedba julij–
avgust 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
jekt, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a, Nova
Gorica, kont. oseba: Marjana Vodopivec,
univ. dipl. arh. tel. 065/12800.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo do 10. 5.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 45.000 SIT, ŽR
52000-601-10243.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Projekt, d.d., Nova Gorica,
Kidričeva 9a, Nova Gorica v zapečateni ku-
verti s pripisom: Ne odpiraj – ponudba:
“Adaptacija in dozidava Osnovne šole Ivana
Roba Šempeter”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 1999 ob 13. uri, sejna soba Projekt,
d.d., Kidričeva 9a, Nova Gorica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 8. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence ponudnika in podizvajalcev za tovrst-
na dela 15%, ponudbena cena 50%, finanč-
na sposobnost 5%, garancijski rok za izve-
dena dela in vgrajene materiale 10%, rok
izvedbe 20%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg od razpisanega, glede na raz-
položljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe
zaradi finančnih ali drugih razlogov. V obeh
primerih ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17., 18.
Osnovna šola Ivana Roba

Šempeter

Št. 351/01-59/98 Ob-2929
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, Ajdovščina, faks 065/161-91-30.

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

3. Kraj izvedbe del: OŠ Lokavec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno-obrtniška in instalacijska dela za
objekt: rekonstrukcija OŠ Lokavec.

Skupna ocenjena vrednost: 29,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso
možne.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 1. 6. 1999
do 31. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Aj-
dovščina, tajništvo občine.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na
ŽR 52010-630-7043.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 5. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ajdovščina, C. 5.
maja 6/a, Ajdovščina. Ponudba mora biti
predložena v zapečateni kuverti in označe-
na skladno z navodili iz razpisne dokumen-
tacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 1999 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Ajdovščina.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija v višini 3%
od vrednosti sklopa javnega razpisa, za ka-
terega ponudnik daje ponudbo, z veljavnost-
jo do 15. 8. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z zakonodajo o izvrševanju in izpla-
čevanju iz proračuna RS.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skup-
nem nastopu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: v skladu z 8.2. točko razpisne doku-
mentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo poudbo do 17. 5. 1999 do 9.
ure, pozneje pa ne več.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
pogodbenih del (55%), strokovna usposob-
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ljenost ponudnika in njegove reference
(10%), finančno stanje ponudnika (5%), teh-
nična opremljenost ponudnika (10%); rok
izvedbe (15%), fiksnost cen (5%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kont. oseba Dragica Fiegel, tel.
065/161-91-17.

17., 18.
Občina Ajdovščina

Št. 011-04-20/98 Ob-2934
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Črni potok.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: rekonstrukcija ceste L 3613 Čr-
ni potok–Vici in izgradnja mostu čez Čr-
ni potok km 0.2+96.40.

Ocenjena vrednost del: 62,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. (a) Čas izvedbe: 3 mesece po skleni-

tvi pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lah-

ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36 faks
178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do oddaje po-
nudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 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 št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj “Rekonstruk-
cija ceste L 3613 Črni potok–Vici in izgrad-
nja mostu čez Črni potok km 0.2+96.40.” -
M.D.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 24. 5.1999
od 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. 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 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. 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.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Miloš
Dernovšek, inž. Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-2935
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Brezovica-Vrhnika.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: ureditev R2/409-300 Brezovi-
ca-Vrhnika od km 0.180 do km 1.380.

Ocenjena vrednost del:
170,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. (a) Čas izvedbe: do 30. oktobra

1999.
7. Polni naslov službe, od katere se lah-

ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36 faks
178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 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 št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj “Ureditev
R2/409-300 Brezovica-Vrhnika od km
0.180 do km 1.380.” - D.J.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 24. 5. 1999
od 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. 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 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: razpisana dela
se v celoti financirajo iz sredstev DARS, v
skladu z Nacionalnim programom izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
13/96 in 41/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Darko
Jurca, grad. teh., Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-2936
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Litija.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: obnova zidu in palisad na brežini
odseka ceste G2 108/1183 Zagor-
je-Renke.

Ocenjena vrednost del:
12,500.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. (a) Čas izvedbe: 4 mesece po skleni-

tvi pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lah-

ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36 faks
178-80-36.



Stran 2030 / Št. 28-29 / 23. 4. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: neomejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 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 št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj “Obnova zidu
in palisad na brežini odseka ceste G2
108/1183 Zagorje-Renke.” - B.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 31. 5. 1999
od 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. 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 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. 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.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavje 10)

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Brane
Vlaj, dipl. inž., Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-2937
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Kraj izvedbe del: Zagorje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: sanacija brežin na cesti
G2-108/1183 Renke-Zagorje.
Ocenjena vrednost del: 76,800.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. (a) Čas izvedbe: 3 mesece po skleni-

tvi pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lah-

ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36 faks
178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do oddaje ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 7.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 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 št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj “Sanacija bre-
žin na cesti G2-108/1183 Renke-Zagorje “
- B.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 31. 5. 1999
od 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. 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 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. 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.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (Joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavje 10)

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Brane
Vlaj, dipl. inž., Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 9101-226/99 Ob-3023
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Območna enota Novo mesto,
Prešernov trg 7, Novo mesto; telefon:
068/321-820, faks 068/321-467.

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

3. Kraj izvedbe del: Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, Območna enota
Novo mesto, Prešernov trg 7, Novo mesto.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

– prekritje strehe in krovsko kleparska
dela na poslovni stavbi – ocenjena vred-
nost: 4,700.000 SIT,

– ureditev kletnih prostorov s sanacijo
kanalizacije v poslovni stavbi – ocenjena
vrednost: 3,400.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov in sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki lahko ponudijo
izvajanje del kot celoto ali posamezno.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek in
konec junij 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Območna enota Novo mesto, Prešernov trg
7, Novo mesto; kontaktna oseba Vida Jer-
man-Smolič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan
med 8. in 12. uro do 5. 5. 1999.

(c)Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): po-
nudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumen-
tacijo, morajo predložiti dokazilo o virman-
skem nakazilu 5.000 SIT na račun številka
52100-609-63059.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 10. 5. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, Območna enota Novo
mesto, Prešernov trg 7, Novo mesto (spre-
jemna pisarna).
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba - Ne odpiraj“
in s številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS in z navedbo predmeta naroči-
la. Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 5. 1999 ob
11. uri na naslovu Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Območna enota No-
vo mesto, Prešernov trg 7, Novo mesto.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora hkrati s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
vrednosti ponudbe, ki mora veljati še 30 dni
po datumu, ki je določen za izdajo sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: cene
morajo biti obračunane po sistemu “cena
na enoto mere“ in morajo biti fiksne do do-
končanja del. Izvedena dela se obračunajo
s končno situacijo na podlagi dejansko izve-
denih količin. Ponudnik mora navesti ali zah-
tevati plačilo avansa pred pričetkom del.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do izteka roka za pred-
ložitev ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, rok izvedbe, plačilni pogoji in
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

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

17., 18.
Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije
Območna enota Novo mesto

Ob-3025
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Žale, d.o.o., Med
hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, faks
137-32-03.

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 gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: tlakovanje
poti Žal – 5500 m2 – 22.000.000 SIT.

b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: čas dokonča-
nja del 30. 8. 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 7. 5. 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: ponudbe je potrebno
predložiti do 14. 5. 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 18. 5. 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 14. 5. 1999
po 12. uri.

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

– merilo na podlagi cene – 50 točk
(50%),

– merilo na podlagi roka predplačila –
15 točk (15%),

– merilo na podlagi referenc s področja
del enakih ali podobnim razpisanim delom
– 10 točk (10%),

– merilo na podlagi izvedenih del za na-
ročnika 10 točk (10%),

– merilo na podlagi roka za izvedbo del
15 točk (15%).

16. , 17. , 18.
Javno podjetje Žale, d. o. o. , Ljubljana

Ob-3027
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, uprava RS za varstvo narave,
Ljubljana, Vojkova 1b, telefaks:
061/178-40-52.

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

3. Kraj izvedbe del: ureditev potoka Ba-
zaršček v Volčji Dragi.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: ocenjena
vrednost celotnih del je 10,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop: predvi-
dena oddaja del v celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projekta.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe:
4 mesece po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava za varstvo narave, izpostava
Nova Gorica, 5000 Nova Gorica, Cankarje-
va 62, tel. 065 /23 140, faks 065/23115.

(b) Datum, do kdaj bo možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 5. 1999 vsak
delavnik med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT na žiro
račun številka 50100-630-10014, sklic na
številko 18 25210-7141990-219299

8 (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 1999 ob 12. uri na naslov: Uprava
RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Voj-
kova 1b, I. nadstropje, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
500.000 SIT (v višini 5% od orientacijske
vrednosti gradbenih del) z veljavnostjo 45
dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevnaje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in se zavezuje po-
ravnati plačila v skladu z navodili o izvrševa-
nju proračuna RS in pogodbo. Cena je fiks-
na, avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi podizvajalci.

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

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

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke,
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– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran,

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sesta-
vitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni,

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

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

– da ima plačane vse davke in pris-
pevke,

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem,

– da ima reference s področja vodno-
gospodarskih del,

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 14. 4. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):

točk

– ponudbena cena za razpisana dela 60
– usposobljenost ponudnika 30
– trajanje razpisanih del 5
– druge ugodnosti ponudnika 5

Izbran bo ponudnik z največjim številom
točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu naročnika, kontaktna oseba naroč-
nika Zdenko Nusdorfer, 065/23-140.

17., 18.
MOP, Uprava RS za varstvo narave

Ob-3028
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa, MOP, uprava RS za varstvo narave,
Ljubljana, Vojkova 1b, telefaks:
061/178-40-52.

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

3. Kraj izvedbe del: Vodno območje
Ljubljanice – Save.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: Hudournik
Kotredeščica v Znojilah – 35,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop: predvi-
dena oddaja del v celoti.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe: 8
mesecev po sklenitvi ponudbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava za varstvo narave, izpostava
Ljubljana, Ljubljana, Slovenčeva 95,
tel. 061/342-083.

(b) Datum, do kdaj bo možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 5. 1999 vsak
delavnik med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT (za vsak
posamezni razpisan objekt), na žiro račun
številka 50100-630-10014, sklic na števil-
ko 18 25210-7141990-219299.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 1999 ob 9. uri na naslovu: Uprava
RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Voj-
kova 1b, I. nadstropje, 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 vi-
šini 5% od orientacijske vrednosti gradbe-
nih del) za veljavnostjo 45 dni od dneva
odpiranja ponudb v višini 1.750.000 SIT.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevnaje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in se zavezuje po-
ravnati plačila v skladu z navodili o izvrševa-
nju proračuna RS in pogodbo. Cena je fik-
sna, avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo sklepal pogodbo
za vsak objekt samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

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

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke,

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

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sesta-
vitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni,

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

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-

ne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,

– da ima plačane vse davke in pris-
pevke,

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem,

– da ima reference s področja vodno-
gospodarskih del,

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 24. 5. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):

točk

– ponudbena cena za razpisana dela  60
– usposobljenost ponudnika 30
– trajanje razpisanih del 5
– druge ugodnosti ponudnika 5

Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu naročnika, kontaktna oseba naroč-
nika Šala Franc, 061/342-083.

17., 18.
MOP, Uprava RS za varstvo narave

Ob-3029
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa, MOP, uprava RS za varstvo narave,
Ljubljana, Vojkova 1b, telefaks:
061/178-40-52.

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

3. Kraj izvedbe del: vodno območje Sa-
vinje Sotle.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: Savinja v
Nazarjih – sanacija območja Nazarskega je-
zu – 20,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebek, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop: pred-
videna oddaja del v celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe:
6 mesecev po sklenitvi ponudbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava za varstvo narave, izpostava
Celje, Škvarčeva 4, Celje
tel. 063/451-830.

(b) Datum, do kdaj bo možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 5. 1999 vsak
delavnik med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT (za vsak
posamezni razpisan objekt), na žiro račun
številka 50100-630-10014, sklic na števil-
ko 18 25210-7141990-219299.
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8 (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 1999 ob 11. uri na naslovu: Uprava
RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Voj-
kova 1b, I. nadstropje, 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 vi-
šini 5% od orientacijske vrednosti gradbe-
nih del) za veljavnostjo 45 dni od dneva
odpiranja ponudb v višini 1,000.000 SIT.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevnaje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in se zavezuje po-
ravnati plačila v skladu z navodili o izvrševa-
nju proračuna RS in pogodbo. Cena je fik-
sna, avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo za objekt samo z enim ponudni-
kom. Ponudnik mora predložiti sklenjene
pogodbe s potencialnimi podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

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

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke,

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

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sesta-
vitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni,

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

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

– da ima plačane vse davke in pris-
pevke,

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem,

– da ima reference s področja vodno-
gospodarskih del,

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 14. 5. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):

točk
– ponudbena cena za razpisana dela  60
– usposobljenost ponudnika 30
– trajanje razpisanih del 5
– druge ugodnosti ponudnika 5

Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu naročnika, kontaktna oseba naroč-
nika Marinček Matija, 063/451-830.

17., 18.
MOP, Uprava RS za varstvo narave

Ob-3030
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa, MOP, uprava RS za varstvo narave,
Ljubljana, Vojkova 1b, telefaks:
061/178-40-52.

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

3. Kraj izvedbe del: vodno območje Ljub-
ljanice – Save.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično:

1. Sanacija pregrade na Reki pri Lo-
gatcu – 18,000.000 SIT,

2. Hudournik Boben v Hrastniku od
km 2,515 do km 2,640 – 26,000.000
SIT,

3. Brezovški graben nad spodnjim vo-
dovodnim zajetjem – 11,500.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop: ponud-
nik lahko kandidira za več ali posamezne
razpisane objekte, vendar mora za vsako
razpisano nalogo podati samostojno ponud-
bo v ločenih ovojnicah.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b). Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe: 6
mesecev po sklenitvi ponudbe, 8 mesecev
po sklenitvi ponudbe, 8 mesecev po skleni-
tvi ponudbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava za varstvo narave, izpostava
Ljubljana, Ljubljana, Slovenčeva 95,
tel. 061/342-083.

(b) Datum, do kdaj bo možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 5. 1999 vsak
delavnik med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT (za vsak
posamezni razpisan objekt), na žiro račun
številka 50100-630-10014, sklic na števil-
ko 18 25210-7141990-219299.

8 (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vlo-
žišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 1999 ob 9. uri na naslovu: Uprava
RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Voj-
kova 1b, I. nadstropje, sejna soba, po vrst-
nem redu vsakih 30 minut.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od orientacijske vrednosti razpi-
sanih gradbenih del za veljavnostjo 45 dni
od dneva odpiranja ponudb to je do 2. 7.
1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevnaje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in se zavezuje po-
ravnati plačila v skladu z navodili o izvrševa-
nju proračuna RS in pogodbo. Cena je fik-
sna, avansi niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo za vsak objekt samo z enim po-
nudnikom. Ponudnik mora predložiti
sklenjene pogodbe s potencialnimi pod-
izvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

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

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posamez-
nikov pri Republiški upravi za javne pri-
hodke,

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

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,

– da ni plačilno nezmožen, da število
dni blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje
od 3 dni v preteklih 6 mesecih od datuma
sestavitve obrazca ali potrdilo poslovne
banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran več kot
3 dni,

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

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

– da ima plačane vse davke in pris-
pevke,

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem,

– da ima reference s področja vodno-
gospodarskih del,

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 14. 5. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
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točk
– ponudbena cena za razpisana dela  60
– usposobljenost ponudnika 30
– trajanje razpisanih del 5
– druge ugodnosti ponudnika 5

Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge strokovne informacije
o naročilu dobijo potencialni ponudniki na
naslovu naročnika, kontaktna oseba naroč-
nika Šala Franc, 061/342-083.

17., 18.
MOP, Uprava RS za varstvo narave

Št. 110-1/99 Ob-3036
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133 22 51.

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

3. Kraj izvedbe: AC Hoče – Arja vas.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: AC Ho-
če – Arja vas; obnova viadukta Preloge
(desna polovica).

Ocenjena vrednost celote je
460,000.000 SIT.

b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v
celoti.

c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. a)Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok dokonča-
nja del je 30. 6. 2000.

7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
dipl. inž., tel 178 8331, faks 178 8332.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo od 23. 4. 1999 do 10. 5.
1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 40.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
27. 5. 1999 do 9. ure.

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 AC Hoče – Arja vas; obnova viadukta
Preloge (desna polovica)“. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 27. 5. 1999
ob 10 uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 13,800.000 SIT in
veljavnostjo 91 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:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

14.
15. Merilo  za  dodelitev  naročila,  teža

in način uporabe meril: najnižja cena in
druga merila navedena v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Anton
Ferlinc, dipl. inž., Družba za Državne ceste
d.o.o., 2000 Maribor, tel. 063 755 722.

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-3037
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133 22 51.

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

3. Kraj izvedbe: AC baza Smodinovec.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: ko-
mandni center v AC bazi Smodinovec;
gradbena dela, hišne instalacije, presta-
vitev obstoječe opreme.

Ocenjena vrednost celote je
33,000.000 SIT.

b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v
celoti.

c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok dokonča-
nja del je 15. 7. 1999.

7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
dipl. inž., tel 178 8331, faks 178 8332.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo od 23. 4. 1999 do 10. 5.
1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 20.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
27. 5. 1999 do 8. ure.

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 Komandni center v AC bazi Smodinovec;
gradbena dela, hišne instalacije, prestavitev
obstoječe opreme“. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 27. 5. 1999
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 990.000 SIT in
veljavnostjo 91 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:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo do-
deljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in 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-
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lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

14.
15. Merilo  za  dodelitev  naročila,  teža

in način uporabe meril: najnižja cena in
druga merila navedena v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje An-
drej Borko, dipl. inž. – Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, tel. 13 222 41, faks 13 22 170.

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 11/99 Ob-3075
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen zakona o javnih
naročilih.

3. Kraj izvedbe del: Vrtec Jelka, enota
Palčki, Lavričeva 5a, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va vseh prostorov Vrtca Jelka, enota
Palčki 21,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 26. 6. 1999
do 20. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentaci-
jo: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo n. št. 2, Ljubljana, soba
255/II. nadstropje, Alenka Mihelčič, od 10.
do 12. ure vsak delavnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT. ŽR št. 50100-845-50358 sklic
na št. 713003 s pripisom JR – 11/99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 5. 1999 do 12.45.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 1999: Mestna občina Ljubljana, Ad-
amič Lundrovo n. 2, soba 143/I, ob 13. uri.

10. Znesek,  vrsta  in  trajanje  veljav-
nosti sprejemljivih finančnih zavarovanj
resnosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: bančna garancija za resnost
ponudbe  v  višini  5%  razpisane  vredno-
sti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: določeno v razpisni dokumentaciji.

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

morejo umakniti ponudbe: 17. 5. 1999 po
13. uri.

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

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

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Št. 34404-13/99 Ob-3082
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Cerknica, C. 4. maja 53,
1380 Cerknica, faks 061/793-110.

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

3. Kraj izvedbe del: Kožljek–Stražišče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija lokalne ceste 041090 Kožljek–
Stražišče, I. faza.

Ocenjena vrednost celotnega naročila je
45,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
po podpisu pogodbe, predvidoma junij
1999; dokončanje del: avgust 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Cerknica, C. 4. maja 53, 1380
Cerknica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 26. 4. 1999
do 21. 5. 1999, do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, z virmanom ali
položnico na ŽR 50160-630-810321.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti  ponudbo:  do  24.  5.  1999  do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Cerknica, C. 4. ma-
ja 53, 1380 Cerknica. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj – po-
nudba za rekonstrukcijo lokalne ceste
041090 Kožljek–Stražišče, I. faza”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 1999 ob 12. uri, v pisarni župana
Občine Cerknica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe,  če  so  v  tem  postopku  zah-
tevana:  podpisani  akceptni  nalog  v  višini
5% od ponudbene cene kot garancija za
resnost ponudbe in ga bo investitor vnov-
čil, kolikor izbrani izvajalec ne podpiše po-
godbe o izvajanju. Ponudnikom, ki ne bo
do  izbrani,  se  akceptni  nalog  vrne  v
roku  5  dni  po  izbiri  izvajalca.  Izvajalcu
se  akceptni  nalog  vrne  ob  podpisu
pogodbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be in zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje: so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti, razpolagajo z ustrezno tehnolo-
gijo, imajo stalno zaposlene ali pogodbeno
angažirane delavce v skladu z določili zako-
na o graditvi objektov ter ostale strokovne
delavce.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 5. 1999 do
9. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): plačilni
pogoji in cene, reference in kvaliteta, rok
izvedbe in garancijski roki.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Samo Mlinar ali Janez Sterle, na tel.
061/793-313, od 7. do 15. ure.

17., 18.
Občina Cerknica

Št. 991/99 Ob-3098
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gornji Petrovci, Gornji Pe-
trovci 31/d, 9203 Gornji Petrovci, faks:
069/56-250.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN); javni razpis za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika.

3. Kraj izvedbe del: Gornji Petrovci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja garaž pri Zdravstveni postaji v Gor-
njih Petrovcih.

Ocenjena vrednost celotnih del znaša
5,500.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklepov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: vse skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in pogojih
razpisne dokumentacije.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
za pričetek del je 15. 6. 1999, rok za do-
končanje del je 30. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Občine Gornji Petrovci, Gornji Pe-
trovci 31/d, 9203 Gornji Petrovci.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 5. 1999 do
12. ure, po predhodni najavi na telefon
069/56-250.

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

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 18. 5. 1999 do
12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gornji Petrovci, Gor-
nji Petrovci 31/d, 9203 Gornji Petrovci. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne s pripisom “Ponudba – ne odpiraj” in z
navedbo predmeta naročila. Na kuverti mo-
ra biti popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponud-
be: 19. maj 1999 ob 12. uri, na naslovu:
Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31/d, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansov in potrjene situacije plača naročnik
60 dni od nastanka dolžniško-upniškega
razmerja oziroma od izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni: če ponud-
nik nastopa v ponudbi s podizvajalci, mora z
le-temi skleniti pogodbo o skupnem nasto-
panju pri tem javnem naročilu. Omenjeni
dokumenti so sestavni del ponudbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančne-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 obveznosti in zakonitem poslova-
nju,

– zagotovila o kreditih, 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: 18. 5. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN) polni
pogoji, reference in kvaliteta, rok izvedbe in
garancijski roki; morebitne druge ugodnosti
ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Franc
Šlihthuber, župan, Občina Gornji Petrovci,
telefon 069/56-250.

17., 18.
Občina Gornji Petrovci

Št. 990/99 Ob-3099
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gornji Petrovci, Gornji Pe-
trovci 31/d, 9203 Gornji Petrovci, faks:
069/56-250.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN); javni razpis za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika.

3. Kraj izvedbe del: Gornji Petrovci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno obrtniška dela na Evangeličanski
cerkvi Gornji Petrovci.

Ocenjena vrednost celotnih del znaša
18,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklepov in mož-

nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: vse skupaj.

(c)
10. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in pogojih
razpisne dokumentacije.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
za pričetek del je 15. 6. 1999, rok za do-
končanje del je 20. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Občine Gornji Petrovci, Gornji Pe-
trovci 31/d, 9203 Gornji Petrovci.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 5. 1999 do
12. ure, po predhodni najavi na telefon
069/56-250.

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

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 18. 5. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gornji Petrovci, Gor-
nji Petrovci 31/d, 9203 Gornji Petrovci. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne s pripisom “Ponudba – ne odpiraj” in z
navedbo predmeta naročila. Na kuverti mo-
ra biti popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponud-
be: 19. maj 1999 ob 9.30, na naslovu:
Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31/d, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: avansov in potrjene situacije plača na-
ročnik 60 dni od nastanka dolžniško-up-
niškega razmerja oziroma od izstavitve si-
tuacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: samostojni: če po-
nudnik nastopa v ponudbi s podizvajalci,
mora z le-temi skleniti pogodbo o skup-
nem nastopanju pri tem javnem naročilu.
Omenjeni dokumenti so sestavni del
ponudbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančne-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 obveznosti in zakonitem poslova-
nju,

– zagotovila o kreditih, 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: 18. 5. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN) polni
pogoji, reference in kvaliteta, rok izvedbe in

garancijski roki: morebitne druge ugodnosti
ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Franc
Šlihthuber, župan, Občina Gornji Petrovci,
telefon 069/56-250.

Občina Gornji Petrovci

Št. 989/99 Ob-3100
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gornji Petrovci, Gornji Pe-
trovci 31/d, 9203 Gornji Petrovci, faks:
069/56-250.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika.

3. Kraj izvedbe del: Gornji Petrovci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno obrtniška dela na Lenarčičevem
mlinu v Neradnovcih.

Ocenjena vrednost celotnih del znaša
8,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklepov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: vse skupaj.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in pogojih
razpisne dokumentacije.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
za pričetek del je 15. 6. 1999.

Rok za dokončanje del je 30. 8. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Občine Gornji Petrovci, Gornji Pe-
trovci 31/d, 9203 Gornji Petrovci.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 5. 1999 do
12. ure, po predhodni najavi na telefon
069/56-250.

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

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 18. 5. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Gornji Petrov-
ci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Gornji Pe-
trovci. Zapečatene kuverte morajo biti ja-
sno označene s pripisom “Ponudba – ne
odpiraj” in z navedbo predmeta naročila.
Na kuverti mora biti popoln naslov po-
nudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponud-
be: 19. maj 1999 ob 10.30, na naslovu:
Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31/d, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in / ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: avansov in potrjene situacije plača na-
ročnik 60 dni od nastanka dolžniško-upni-
škega razmerja oziroma od izstavitve situa-
cije.
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12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni: če ponud-
nik nastopa v ponudbi s podizvajalci, mora z
le-temi skleniti pogodbo o skupnem nasto-
panju pri tem javnem naročilu. Omenjeni
dokumenti so sestavni del ponudbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančne-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 obveznosti in zakonitem poslo-
vanju,

– zagotovila o kreditih, 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: 18. 5. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN) polni
pogoji, reference in kvaliteta, rok izvedbe in
garancijski roki: morebitne druge ugodnosti
ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Franc
Šlihthuber, župan, Občina Gornji Petrovci,
telefon 069/56-250.

Občina Gornji Petrovci

Št. 988/99 Ob-3101
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gornji Petrovci, Gornji Pe-
trovci 31/d, 9203 Gornji Petrovci, faks:
069/56-250.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN); javni razpis za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika.

3. Kraj izvedbe del: Gornji Petrovci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela – ureditev športnih igrišč pri
Osnovni šoli Gornji Petrovci.

Ocenjena vrednost celotnih del znaša
12,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklepov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: vse skupaj.

(c)
10. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in pogojih
razpisne dokumentacije.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
za pričetek del je 10. 6. 1999, rok za do-
končanje del je 15. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Taj-
ništvo Občine Gornji Petrovci, Gornji Pe-
trovci 31/d, 9203 Gornji Petrovci.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 5. 1999 do
12. ure, po predhodni najavi na telefon
069/56-250.

(c)

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 18. 5. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gornji Petrovci, Gor-
nji Petrovci 31/d, 9203 Gornji Petrovci. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne s pripisom “Ponudba – ne odpiraj” in z
navedbo predmeta naročila. Na kuverti mo-
ra biti popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponud-
be: 19. maj 1999 ob 8. 30 uri, na naslovu:
Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31/d, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: avansov in potrjene situacije plača na-
ročnik 60 dni od nastanka dolžniško-up-
niškega razmerja oziroma od izstavitve si-
tuacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni: če ponud-
nik nastopa v ponudbi s podizvajalci, mora
z le-temi skleniti pogodbo o skupnem na-
stopanju pri tem javnem naročilu. Omenje-
ni dokumenti so sestavni del ponudbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančne-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 obveznosti in zakonitem poslova-
nju,

– zagotovila o kreditih, 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: 18. 5. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN) polni
pogoji, reference in kvaliteta, rok izvedbe in
garancijski roki: morebitne druge ugodnosti
ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Franc
Šlihthuber, župan, Občina Gornji Petrovci,
telefon 069/56-250.

Občina Gornji Petrovci

Št. 34404-5/99 Ob-3132
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, faks
821-133.

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

3. Kraj izvedbe del: ceste na območju
Občine Šmarje pri Jelšah.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

a) asfaltiranje v sistemu 5 cm BD in
2 cm AB (5+2) 35.000 m2,

b) preplastitev s čiščenjem in prebriz-
gom v sistemu 3 cm AB 12.000 m2.

Planirana dela se bodo izvajala na različ-
nih odsekih krajevnih in lokalnih cest v Ob-
čini Šmarje pri Jelšah, in sicer v času junij–
oktober 1999.

Ocenjena vrednost del: 70,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: v dogovoru z
naročnikom za posamezni odsek ceste.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
Oddelek za okolje in prostor – Anton Lah.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah,
tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 5. 1999 ob 13. uri – Občina Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri
Jelšah – sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ocenjene vrednosti del, ki mora
veljati vsaj 10 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo se financira iz proračunskih sred-
stev, ugodni plačilni pogoji pa so tudi eden
izmed kriterijev za izbiro izvajalca.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni omejitev.

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:
priložiti dokumentacijo in izpolniti obrazce,
zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglav-
je 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

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

– ponudbena cena – 40 točk,
– plačilni pogoji – 20 točk,
– rok dokončanja del – 10 točk,
– jamstvo za kakovostno opravljeno de-

lo in garancijski rok – 10 točk,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah – 10 točk,

– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev
– 5 točk,

– reference ponudnika – 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Občina Šmarje pri Jelšah – Anton Lah
(821-007, 821-038).

17., 18.
Občina Šmarje pri Jelšah
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Popravek
Ob-3140

Javno podjetje Termoelektarna Bresta-
nica, d.o.o., objavlja popravek javnega raz-
pisa za dobavo in montažo opreme eko-
loškega obratovalnega monitoringa v Ter-
moelektrarni Brestanica, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999,
Ob-2657:

– v 10. in 11. točki se datum predložitve
ponudbe in datum odpiranja ponudb spre-
menita iz dne 6. 5. 1999 na 17. 5. 1999.

Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Ob-3126
Dopolnitev

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turi-
zem Republike Slovenije, Trubarjeva 11,
2000 Maribor, dopolnjuje javni razpis, ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 13 z dne
5. 3. 1999, Ob-1326, za subvencioniranje
deleža stroškov malih podjetij pri pridobitvi
certifikata sistema kakovosti po standardih
ISO 9000.

Besedili 5. (a) in 14. točke ostaneta isti,
s tem da se dopolnita z naslednjim:

5. (a) Razpis je namenjen tudi malim
podjetjem za subvencioniranje deleža
stroškov, ki so nastali v postopku recerti-
fikacije (ohranitev certifikata kakovosti).

14. Na razpis se lahko prijavijo tudi
mala podjetja za subvencioniranje dele-
ža stroškov, ki so nastali v postopku re-
certifikacije (ohranitev certifikata kako-
vosti).

Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem

Št. 142/99 Ob-2865
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
Velenje, faks 063/854-642.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje storitev foto-
kopiranja – orientacijska vrednost
14,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: v poslovni stavbi Mest-
ne občine Velenje, Titov trg 1.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ni.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ni.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ni.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo le za celo storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi sa-
mo svojo varianto.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek v začetku juli-
ja 1999 za dobo enega leta.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Pravno premoženjska služba Mestne obči-
ne Velenje, Titov trg 1, kont. oseba Janja
Kastelic.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
10. 5. 1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: najkasneje do 14. 5.
1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Velenje, Ti-
tov trg 1, 3320 Velenje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 1999 ob 11. uri v sejni sobi št. 1,
prvo nadstropje poslovne stavbe MO Vele-
nje, Titov trg 1, Velenje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ponudbene cene, z veljavnostjo do
28. 6. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo v roku 30
dni po prejemu računa, avansi niso možni.

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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudnik po
14. 5. 1999 ne more več umakniti ponudbe.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila, teža in način uporabe
so navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: jih ni.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo ni bil objavljen.
Mestna občina Velenje

Št. 1767 Ob-2866
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Srednja trgovska šola Ljubljana, Po-
ljanska 28a, Ljubljana, tel. 061/310-296,
telefaks 061/13-13-285.

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: storitev prehrane – pri-
prava in prodaja malic učencem, dija-
kom in zaposlenim, ocenjena vrednost
6,930.000 SIT na leto.

4. Kraj izvedbe: v prostorih Srednje tr-
govske šole Ljubljana, Poljanska cesta 28a,
Ljubljana.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponud-
nik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje na-
vedenih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih, odredba o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumen-
tacije, standardi za šolsko prehrano opre-
deljeni v razpisni dokumentaciji, pravilnik o
pogojih, ki jim morajo glede mikrobiološke
neoporečnosti ustrezati živila v prometu
(Ur. l. SFRJ, št. 45/83), zakon o zdravstve-
nem nadzoru nad živili (Ur. l. SRS, št.
17/75 in 42/86), veljavni sanitarno higien-
ski predpisi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: naved-
ba strokovne kvalifikacije osebja pravne ose-
be ponudnika je obvezni del razpisne doku-
mentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponudbo
podati za celoten predmet javnega naročila.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi sa-
mo svoje variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 9. 1999,
zaključek 20. 6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Srednja trgovska šola Ljubljana, Poljanska
28a, Ljubljana, tajništvo – soba 132, I. nad-
stropje, pri Zofiji Kalinger.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan od dneva
objave javnega razpisa do 13. 5. 1999 od
11. do 12. ure, razen od 26. 4. 1999 do
4. 5. 1999 (šolske počitnice).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno pred dvigom plačati 5.000 SIT
na žiro račun 50101-603-45629 pri Agen-
ciji za plačilni promet, Miklošičeva, Ljublja-
na, kar ponudnik dokaže z virmanom ali
splošno položnico.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 17. 5. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti v originalu in 1 kopiji, zapečateni ovoj-
nici z jasno oznako “Ne odpiraj – ponudba
za storitev prehrane”, s številko Uradnega
lista in št. objave javnega razpisa, osebno
na sedežu naročnika do 17. 5. 1999 do
12. ure v tajništvu šole pri Zofiji Kalinger
(razen v času od 26. 4. 1999 do 4. 5. 1999
– šolske počitnice) ali priporočeno s po-
vratnico po pošti na naslov Srednja trgov-
ska šola Ljubljana, Poljanska 28a, Ljublja-
na, ki mora v tajništvo šole prispeti do 17. 5.
1999 do 12. ure.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 5. 1999 ob 15. uri v sejni sobi št. 102 v
I. nadstropju, na naslovu naročnika Srednja
trgovska šola Ljubljana, Poljanska 28a, Ljub-
ljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo v ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% od vrednosti ponudbe z veljav-
nostjo do 60 dni po datumu izdaje sklepa
o izbiri.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: plačila se izva-
jajo v skladu z določili zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije in navodil o
izvrševanju proračuna v skladu z razpisno
dokumentacijo, s tem, da izvajalec in na-
ročnik za del plačila pobotata najemnino
za prostore naročnika, v katerih bo izvaja-
lec izvajal predmet javnega naročila. Ostali
pogoji plačil so opredlejeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec.

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

ostale strokovne delavce,
– ostala dokazila in izjave, kot jih zahte-

va razpisna dokumentacija.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki od
ponudbe ne morejo odstopiti po 17. 5.
1999 po 12. uri.

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

– cena in ostali komercialni pogoji – do
4 točke,

– kvaliteta ponudbe storitve – do 4 toč-
ke,

– dosedanje izkušnje, reference – do 3
točke,

– sposobnost vzdrževanja standardov –
do 3 točke,

– kadrovska struktura, strokovne refe-
rence zaposlenih in zagotovitev zadostnega
števila delavcev za razdeljevanje malic v ča-
su odmorov – do 4 točke,

– celovitost opisa ponudbe in skladnost
vsebine ponudbe z zahtevami naročnika –
do 2 točki.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

Naročnik ne bo upošteval preference za
domače ponudnike.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki so dolžni predmet javnega naročila izva-
jati v prostorih naročnika, ki so namenjeni
za pripravo in razdeljevanje malic in za upo-
rabo teh prostorov naročniku plačati najem-
nino v skladu s pogoji, določenimi v razpisni
dokumentaciji.

19.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
73 z dne 30. 10. 1998 pod št. 3171 - II,
Ob-7712.

Srednja trgovska šola, Ljubljana

Št. 11/99 Ob-2867
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Ob železnici 27, Trbovlje, faks
0601/26-090.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: revizija odklopnikov
110 kV (7 kom).

Ocenjena vrednost: 9,000.000 SIT.
4.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba v kompletu.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: trajanje naročila je 45
dni.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., Sektor vzdr-
ževanja naprav Polona Leskovšek, Ob že-
leznici 27, Trbovlje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, znesek je potrebno na-
kazati na Ž.R. št. 52700-601-11513.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti najkasneje do 11. 5. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET,
d.o.o., v Sektor vzdrževanja naprav, Ob že-
leznici 27, Trbovlje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 11. 5. 1999 v prosto-
rih TET ob 10.30.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% vrednosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: opredeljeni v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od 11. 5.
1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opre-
deljena v razpisni dokumnetaciji.

18., 19., 20.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,

Trbovlje

Ob-2888
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, Dunajska 47,
Ljubljana, faks 061/178-70-10.

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: promocija prostorske-
ga načrtovanja.

Opis:
A) sofinanciranje strokovnih posvetov in

seminarjev na področju prostorskega načr-
tovanja, razvoj teorij, metod ter izdelava pri-
poročil s področja prostorskega načrtova-
nja, predvsem regionalnega, urbanistične-
ga in krajinskega načrtovanja ter z njimi po-
vezana vprašanja urejanja zemljišč ter
pragmatičnih priporočil za delo.

Prednost  pri  izbiri  bodo  imele  po-
nudbe, kjer bodo priporočila oblikovana
kot  posledica  seminarja  ali  posvetova-
nja, ki naj bi trajalo 1 do 2 dneva, pravilo-
ma naj bi bilo mednarodnega značaja, z
udeležbo vrhunskih domačih in tujih stro-
kovnjakov.

B) sofinanciranje izdajanja strokovne li-
terature in drugih oblik publiciranja

Predvsem vsebine, ki se nanašajo na
regionalno, urbanistično in krajinsko načr-
tovanje na globalni ravni.

Vrednost: okvirna vrednost je
11,000.000 SIT.

Urad RS za prostorsko planiranje bo za-
gotovil sredstva večim izbranim ponudni-
kom. Sredstva bodo posameznemu izbra-
nemu ponudniku zagotovljena v višini do
največ 3 mio SIT. Kritje ostalih stroškov pa
bo moral zagotoviti ponudnik.

4. Kraj izvedbe: kraj izvedbe naročila
določi ponudnik.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniku mora navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja odgovornega za izved-
bo storitve, kot izhaja iz razpisne dokumen-
tacije.

6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik obliko izvedbe semi-
narja, posveta ali publiciranja predlaga sam.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 30. 11. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Urada RS za prostorsko planiranje,
Dunajska 47, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 5. 1999 med
9. in 11. uro.

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

potrebno predložiti ponudbo: 13. 5. 1999
do 12. ure.



Stran 2040 / Št. 28-29 / 23. 4. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Urad RS za prostorsko planiranje, Du-
najska 47, Ljubljana, p.p. 653, v tajništvu –
I. nadstropje.

Ponudba mora biti v zaprti ovojnici, na
kateri mora biti naslov naročnika in oznaka
“ne odpiraj – ponudba – promocija”. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti naveden na-
slov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 1999 ob 10. uri na Ministrstvu za
okolje in prostor, Urad RS za prostorsko
planiranje, Dunajska 47, Ljubljana – I. nad-
stropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v
vrednosti 2% od največjega predvidenega
zneska za izbranega ponudnika in bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini 5%
pogodbene vrednosti ob sklenitvi pogodbe.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: po javnem
odpiranju ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so kvaliteta programa, pomembnost progra-
ma za razvoj prostorskega načrtovanja, kva-
liteta predavateljev oziroma avtorjev in kvali-
teta ponudbe v celoti. Teža in način sta
določeni v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: naroč-
nik želi sofinancirati različno strokovno delo
strokovnih društev, univerz, inštitutov in dru-
gih strokovnih institucij, ki bi se izrazilo v
pridobljenih priporočilih za delo na področ-
ju prostorskega načrtovanja in bi s tem olaj-
šalo delo predvsem načrtovalcem.

Pogoji za izbiro so:
– vsebinsko jasen zaključek programa

pod A) točko (oblikovanje priporočil kot stro-
kovni pripomoček) oziroma pod B) točko,
teme, (ki se tičejo predvsem regionalnega,
urbanističnega in krajinskega načrtovanja),

– aktualnost teme.
Ponudnik, ki ne bo izpolnil vseh pogoje,

bo izločen iz ocenjevanja.
19., 20.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 353-06-5/99 Ob-2890
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ljutomer, Vrazova ul. 1, 9240
Ljutomer, faks 069/81-610.

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: izdelava projektov PGD
in PZI za izgradnjo centralne čistilne na-
prave Ljutomer. Ocenjena vrednost naro-
čila je 8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljutomer.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 15. 6. 1999 do
15. 9. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ljutomer, Odsek za GJS, okolje in pro-
storsko planiranje, Vrazova 1, Ljutomer.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrdilo o nakazi-
lu 10.000 SIT na ŽR Občine Ljutomer, št.
51930-695-79045, z navedbo “ČN Ljuto-
mer”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do vključno 24. 5.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazova
1, 9240 Ljutomer, v zapečateni kuverti z
oznako “Ponudba – Ne odpiraj – ČN Ljuto-
mer”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 5. 1999 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer, III.
nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija v višini 10% vrednosti
javnega razpisa z veljavnostjo 40 dni od
prejetja sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

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. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: naročnik bo sklenil
z izbranim ponudnikom pogodbo o izvedbi
del.

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: veljavnost po-
nudbe mora biti 30 dni od oddaje ponudbe.

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

18. Druge informacije o naročilu: Obči-
na Ljutomer, pri Andreji Torič, tel.
069/849-047.

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v roku
8 dni od javnega odpiranja ponudb. Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo pred odpi-
ranjem ponudb predložiti pisno pooblastilo.

19., 20.
Občina Ljutomer

Št. 310/99-31 Ob-2891
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gornja Radgona, Partizanska
ul. 13, 9250 Gornja Radgona, faks
069/62-438.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: modernizacija cest v
Občini Gornja Radgona – razpis I;

in sicer:
– ceste v Očeslavskem Vrhu,
– ceste Stavešinci–Stavešinski Vrh,
– ceste Negova–Negovski Vrh,
– cesta Negova–Ivanjševci,
– ceste v Negovi,
– ceste v Vratjem Vrhu,
– ceste v Črešnjevcih,
– ceste v Orehovskem Vrhu.
Ocenjena vrednost naročila je

72,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Gornja

Radgona.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: za poklice, ki imajo strokovni
izpit v skladu z zakonom o graditvi objektov
in pooblastil inženirske zbornice.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudnik mora navesti imena in strokovne kva-
lifikacije odgovornih oseb za izvedbo pro-
jekta.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: možna je ponudba le za ce-
lotno storitev.

7. (a) Kjer  je  potrebno,  sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante niso
možne.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: pričetek del je ta-
koj po podpisu pogodbe, rok za dokonča-
nje, ki ne sme biti daljši od 60 dni navede
ponudnik.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvigujejo razpisno dokumen-
tacijo, na naslovu: Občina Gornja Radgona,
Partizanska 13, pri inž. Ščavničar, tel.
61-671 po predhodnem telefonskem do-
govoru in predaji dokazila o vplačilu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: rok za dvig razpi-
sne dokumentacije je 15 dni po objavi v
Uradnem listu RS.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 10.000 SIT
za stroške dokumentacije nakažite na žiro
račun št. 51910-630-76108.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: rok za dostavo po-
nudb je do 24. 5. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gornja Radgona,
Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, z
oznako: “Ne odpiraj – ponudba za: moder-
nizacijo cest v Občini Gornja Radgona –
razpis I.”

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo komisijsko dne
24. 5. 1999 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Gornja Radgona, Partizanska 13.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
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bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od vrednosti naročila z veljavnostjo
trajanja 30. 6. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: ponudnik navede
plačilne pogoje, pri katerih je pripravljen za-
gotoviti fiksnost ponudbene cene.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: podpisana po-
godba sestavljena po zahtevah iz razpisne
dokumentacije in garancija za dobro izved-
bo del.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje
razpisanih storitev.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od dne odpi-
ranja ponudb dalje.

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

– cena,
– rok izvedbe,
– reference,
– ugodnosti.
18. Druge informacije o naročilu: so v

razpisni dokumentaciji.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: naročilo še ni
bilo objavljeno.

20.
Občina Gornja Radgona

Št. 310/99-31 Ob-2892
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gornja Radgona, Partizanska
ul. 13, 9250 Gornja Radgona, faks
069/62-438.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: modernizacija cest v
Občini Gornja Radgona – razpis II;

in sicer:
– ceste Spodnje Lešane,
– ceste v Ardi,
– ceste Plitvica–Lutverci,
– cesta Lomanoše–Police,
– ceste v Plitvičkem Vrhu,
– ceste Spodnja Ščavnica–Zagajski Vrh,
– ceste Lomanoše–Lešane.
Ocenjena vrednost naročila je

75,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Gornja

Radgona.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: za poklice, ki imajo strokovni
izpit v skladu z zakonom o graditvi objektov
in pooblastil inženirske zbornice.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudnik mora navesti imena in strokovne kva-
lifikacije odgovornih oseb za izvedbo pro-
jekta.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: možna je ponudba le za ce-
lotno storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost  variant:  variante  niso
možne.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: pričetek del je ta-
koj po podpisu pogodbe, rok za dokonča-
nje, ki ne sme biti daljši od 60 dni navede
ponudnik.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki lahko dvigujejo razpisno do-
kumentacijo, na naslovu: Občina Gornja
Radgona, Partizanska 13, pri inž. Ščavni-
čar, tel. 61-671 po predhodnem tele-
fonskem dogovoru in predaji dokazila o
vplačilu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: rok za dvig razpi-
sne dokumentacije je 15 dni po tej objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek v višini 10.000 SIT
za stroške dokumentacije nakažite na žiro
račun št. 51910-630-76108.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: rok za dostavo po-
nudb je do 31. 5. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gornja Radgona,
Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, z
oznako: “Ne odpiraj – ponudba za: moder-
nizacijo cest v Občini Gornja Radgona –
razpis II.”

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo komisijsko dne
31. 5. 1999 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Gornja Radgona, Partizanska 13.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% od vrednosti naročila z veljavnostjo
trajanja 30. 6. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: ponudnik navede
plačilne pogoje, pri katerih je pripravljen za-
gotoviti fiksnost ponudbene cene.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: podpisana pogodba
sestavljena po zahtevah iz razpisne do-
kumentacije  in  garancija  za  dobro  izved-
bo del.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje
razpisanih storitev.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od dne odpi-
ranja ponudb dalje.

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

– cena,
– rok izvedbe,
– reference,
– ugodnosti.
18. Druge informacije o naročilu: so v

razpisni dokumentaciji.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: naročilo še ni
bilo objavljeno.

20.
Občina Gornja Radgona

Ob-2889
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Krekov trg 10, Ljubljana, faks
061/31-78-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vektorizacija katastra
JP Vodovod – Kanalizacija.

Vektorizacija obsega zajema grafičnega
in atributivnega dela katastra kanalizacijske-
ga omrežja, vodovodnega omrežja in sprem-
ljevalnih vodov JP Vodovod - Kanalizacija.
Podatke za omrežje, ki je sestavljeno iz ob-
jektov in odsekov se zajema iz skeniranih
načrtov M 1:500, M 1:1000 in iz za vektori-
zacijo posebej pripravljenih kopij načrtov,
na katerih so vpisani in označeni dodatni
atributi.

Ocenjena vrednost: 29,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: pri izbranem ponudniku
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: navedena dela lahko opravljajo
le strokovnjaki geodetske in računalniške
stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: vsa
geodetska zakonodaja.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
ponudnik mora navesti imena in stopnjo izo-
brazbe.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: oddajamo dela v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik daje po-
nudnikom vsa potrebna navodila za zajem
podatkov.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne sme ponuditi samo
svoje variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: eno leto po podpisu
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana, II. nadstropje, pri Francu
Vizjaku, tel. 061/1729473, faks
061/317851, pod šifro JN 25 VEKT/99.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 5. 1999 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, na žiro račun št.
50100-601-11581, ali na naši blagajni na
Krekovem trgu 10 (od 8. do 13. ure) –
ponudnik mora ob dvigu razpisne dokumen-
tacije pustiti svoj naslov, tel., faks in priimek
kontaktne osebe.
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 25. 5. do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Vodovod - Kanalizacija
d.o.o., Krekov trg 10.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 1999 ob 8. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
priložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 2,000.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik je dol-
žan izvajalcu poravnati račune v roku 15 dni
od dneva potrditve računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba in ostala raz-
pisna 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:
registracija podjetja, razna potrdila, BON 1
in BON 2 ali BON 3.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 26. 5. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila
navedena v razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Javno podjetje

Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.

Št. 316-24/99 Ob-2895
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Agencija RS za
učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljub-
ljana, tel. 061/1888-355, telefaks
1888-367.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: tisk 38 informacijskih
listov: Učinkovita raba energije in mapa,
ki obsega: 10.000 izvodov posameznih in-
foramcijskih listov, od tega zbirka v mapi v
1.000 izvodih; filme za tisk bo predložil na-
ročnik; 4 barvni tisk po naročnikovem vzorč-
nem odtisu (“match print”); ustrezno v do-
datku navedeni vsebini ponudbe.

Ocenjena vrednost naročila: do
5,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: v ponudbi se navede
mesto izvedbe tiska.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: naro-
čilo bo financirano v skladu s proračunom
Republike Slovenije za leto 1999 (Ur. l. RS,
št. 91/98) in oddano v skladu z zakonom o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 91/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudnik naj v ponudbi navede odgovorno
osebo za pridobitev in izvedbo naročila.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročilo bo oddano za stori-
tev v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
glede bistvenih elementov ponudbe ne bo-
do upoštevane.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predvideno trajanje in
dokončanje storitve: do 3 tedne od skleni-
tve pogodbe do okvirno konec junija 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumnetacijo se lahko zahteva na
naslovu: Agencija RS za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, Ljubljana, telefaks
1888-367, dostopna bo na internetu:
www.mgd.si/aure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokum-
netacijo je možno zahtevati do 17. 5. 1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti do 17. 5. 1999 do 15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe s pripisom
“Ponudba, ne odpiraj! Tisk informacijskih
listov” z navedbo naslova ponudnika na
hrbtni strani ovitka, je potrebno predložiti
naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti, Agencija RS
za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12,
Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 5. 1999 ob
10. uri v prostorih Agencije RS za učinkovi-
to rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana,
17. 5. 1999.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za finančno zavarovanje oddaje naročila se
zahteva bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 10% od možne vrednosti naročila
(500.000 SIT) z veljavnostjo 45 dni od da-
tuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo storitve bo
izvedeno 30 dni od izvedbe in prevzema
publikacij; financirano bo iz sredstev v pro-
računske postavke 21146102 Proračuna
RS, v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna in sklenjeno pogodbo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: je 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:
pravna oseba v RS z veljavno registracijo in
dovoljenjem za opravljanje dejavnosti, za ka-
tero je registriran; da ima tehnične in po-
slovne zmožnosti za izvedbo naročila; sklad-
no s 40. členom zakona o javnih naročilih in
pogoji iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 45 dni od
dne odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): uporab-
ljena bodo sledeča merila za dodelitev naro-
čila: naročnik bo vsebinsko ustrezne ponud-
be komisijsko otočkoval po posameznih me-
rilih v razponu do določenega maksimuma:

– cena (70 točk),
– dobavni rok (15 točk),
– zagotovila glede kakovosti (10 točk),
– ugodnosti glede možnosti ponatisov (5

točk).
Izbran bo ponudnik z najvišjim zbirom

točk.
18. Druge informacije o naročilu: morebit-

ne dodatne informacije o naročilu posreduje
odgovorna oseba naročnika Jožef Pogačnik,
vsak ponedeljek od 9. do 12. ure po tel.
061/188-84-51 do roka oddaje ponudbe.

Dodatek: vsebina ponudbe:
Naročilo: .... tisk 38 informacijskih listov

Učinkovita raba energije in mapa; Odstopa-
nje končnega števila 38 listov ni predvide-
no, sicer se sorazmerno upošteva v ceni,
tako da je predmet dogovora (ponudbe) pri
sklepanju pogodbe.

Naklada: ... 38×10.000 izvodov listov,
1.000 izvodov map,

Kočni format:... listi zaprt format A4, ma-
pa 310×220 mm zaprt format z dvema za-
vihkoma širine 90 mm in debelino hrbta 8
mm.

Obseg lista. 4 strani,
Tisk:... listi 4/4, mapa 4/0,
Fotoliti:.. naročnkovi,
Dodelava:.. listi 1× bigani in porezani na

format, za mapo izdelava orodje in izsekava
ter 6× bigano,

Material:... listi biomat 135g, mapa bio-
glos 250g – mat plastificirana 1/0,

Zagotovitev kakovosti:... obvezna kore-
kutra poskusnega odtisa (ozolita) in obvez-
na barvna korektura pred tiskom,

Način pakiranja:... v primerne prenosne
pakete,

Fizični prevzem:... dostava naročniku,
Plačilni pogoji:... Rok plačila 30 dni od

prevzema. V primeru, da tiskovina odstopa
od priloženega vzorčnega odtisa (“match
print-a”) si naročnik pridržuje pravico, da
tiskovine zavrne.

Rok izvedbe:.... Želen je čim krajši rok
izvedbe in dostave in največ 3 tedne od
sklenitve pogodbe za naročilo. Naročnik bo
sočasno s sklenjeno pogodbo izvajalcu do-
stavil filme za tisk. Terminsko se izvedbo
naročila predvideva okvirno v drugi polovici
meseca junija.

Cena:... po ponudbi.
19., 20.

Agencija RS za učinkovito rabo
energije

Ob-2896
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-49-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Izdelava DKN - območje 99-11
-11,400.000 SIT,

3.2. Izdelava DKN - območje 99-12
-11,600.000 SIT,

3.3. Izdelava DKN - območje 99-13
-11,700.000 SIT,

3.4. Izdelava DKN - območje 99-14
-10,700.000 SIT,
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3.5. Izdelava DKN - območje 99-15
-11,600.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

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 svo-
jo varianto: izvedba posamezne naloge po-
teka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanje po-
samezne 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
razpisno dokumentacijo: 24. 5. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačanje: ce-
na enega izvoda razpisne dokumentacije je
4.000 SIT - ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 5. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P3.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
25. 5. 1999 ob 10.30; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od okvirne vrednosti posamezne naloge- ve-
ljavnost do 10. 7. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: podnaloge se so-
financirajo v približnem razmerju 45% na-
ročnik in 55% sofinancer, razen podnalog
3.1.1. in 3.2.1., ki jih finacira naročnik s po
500.000 SIT, ostalo pa sofinancer.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: so določene v razpisni doku-
mentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 25. 5. 1999
do 8. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: je ni bilo.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo: to je prva objava.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 04-2895/99 Ob-2930
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze, Upra-
va Republike Slovenije za pomorstvo, Uk-
marjev trg 2, 6000 Koper, telefaks
066/271-447.

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: nasipavanje površin v
koprskem pristanišču, ocenjena vrednost
del 60,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Koprsko pristanišče.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum pričetka del:
5. 6. 1999, datum dokončanja del: 30. 6.
1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za promet in zveze, Uprava Repub-
like Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg
2, 6000 Koper, tajništvo – Ada Milič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o plači-
lu odkupnine do 5. 5. 1999.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 24. 5. 1999 do 11.
ure.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 5. 1999 ob 12. uri, na sedežu Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmar-
jev trg 2, Koper.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe: ponudnik
mora hkrati s ponudbo predložiti garancijo
banke za resnost ponudbe, vnovčljivo na
prvi poziv v višini 5% ponudbene vrednosti z
veljavnostjo do 30. 6. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z navodi-
lom o izvrševanju proračuna RS.

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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 15. 4. 1999.

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

– ponudbena cena – 0–60 točk,
– ugotovljena usposobljenost in sposob-

nost ponudnika – 0–40 točk.
Način uporabe meril je naveden v razpi-

sni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije se dobijo na naslovu kot pod
10. (b) točko.

19., 20.
Uprava Republike Slovenije

za pomorstvo

Ob-2931
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: oddaja v najem kuhi-
nje z restavracijo in trafike na Debelem
rtiču.

Ocenjena vrednost: 100.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: storitev se opravi na De-

belem rtiču.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ponudniki bodo morali priložiti
dokazila o registraciji in izpolnjevanju pogo-
jev za opravljanje navedene dejavnosti.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo za najem kuhinje z restavracijo in trafike
ali samo za eno od njih.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 10. 6. 1999 do
30. 9. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za obrambo RS, Uprava za logistiko,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. oseba
BoštjanPurkat, tel. 061/171-25-86, soba št.
365, vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 5. 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 25/99), na račun št.
50100-637-55216.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 13. 5. 1999 do
10. 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 BO
25/99 – Oddaja v najem kuhinje z restavra-
cijo in trafike na Debelem rtiču”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 13. 5. 1999 ob 11. uri,
na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kar-
deljeva pl. 24, Ljubljana, soba št. 150/A.

Vsi ostali podatki in zahteve so razvidni iz
razpisne dokumentacije.

12., 13., 14., 15., 16., 17.
18. Druge informacije o naročilu: druge

informacije o naročilu so na razpolago na
tel. 171-20-93 (Vlasta Kučiš).

19., 20.
Ministrstvo za obrambo

Uprava za logistiko

Št. 2.0.-1115/99 Ob-2932
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, 1506 Ljubljana, faks 061/29-14-820.

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: izvedba projektov
PGD/PZR za:

daljinsko vodenje elektronapajalnih
postaj na progi Ljubljana–Koper in

daljinsko vodenje stikal voznega
omrežja na progi Divača–Koper.

Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila je pogojena z
registracijo ponudnika kot pooblaščene or-
ganizacije za projektiranje naprav, ki so
predmet tega razpisa v skladu z zakonom o
graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 40/94,
69/94, 29/95 in 59/96) in podzakonskih
aktov, ki urejajo pogoje za projektiranje.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: pro-
jekti, ki so predmet tega razpisa, morajo biti
izvedeni v skladu s pravilnikom o podrob-
nejši vsebini projektne dokumentacije (Ur.
l. RS, št. 35/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravna oseba mora navesti imena in stro-
kovne kvalifikacije osebja odgovornega za
izvedbo storitve.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko ponudi iz-
vedbo enega ali obeh ločenih projektov:

A) PGD/PZR: daljinsko vodenje elektro-
napajalnih postaj na progi Ljubljana–Ko-
per in

B) PGD/PZR: daljinsko vodenje stikal
voznega omrežja na progi Divača–Koper.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 6 mesecev od podpisa
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura – Služ-
ba ETD, Kolodvorska 11, Ljubljana, soba
365 / III. nadstropje, tel. 061/29-14-601.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na voljo do 5. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o nakazilu
15.000 SIT na ŽR št.
50100-601-5014744.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 26. 5. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljubljana,
soba 205 / II. nadstropje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 5. 1999 ob
10. uri v prostorih Slovenskih železnic, d.d.,
Kolodvorska 11, Ljubljana – steklena dvo-
rana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe mora ponudnik predlo-
žiti bančno garancijo v višini 1,500.000 SIT
z veljavnostjo 60 dni po dnevu odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje in pla-
čila se bodo izvajala v skladu z določili zako-
na o izvajanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 31/98 in 34/98), navodili o izvrše-
vanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 17/98) in
v skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni določeno.

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:
samostojni izvajalec v sodelovanju s podi-
zvajalci, ki jih navede v ponudbi.

Najmanj 50,000.000 SIT letnega pro-
meta v zadnjih treh letih.

Najmanj tri pooblaščene projektante za
izvedbo razpisanih del.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 26. 5. 1999
oziroma po začetku odpiranja javnega odpi-
ranja ponudb.

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

– reference: 25%,
– ponudbena cena: 40%,
– rok: 15%,
– boljši finančni pogoji: 10%,
– ostale ugodnosti: 10%.
18. Druge informacije o naročilu: dru-

ge informacije o naročilu lahko ponudniki

zahtevajo pisno ali po telefaksu
061/29-14-820 do 12. 5. 1999. Naroč-
nik bo na vsa vprašanja pisno odgovoril
vsem zainteresiranim ponudnikom, ki so
pravočasno dvignili ponudbo, do 15. 5.
1999.

19., 20.
Slovenske železnice, d.d.

Ob-2933
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Inštitut za varovanje zdravja Republi-
ke Slovenije, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana,
telefaks 061/323-955.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih pro-
storov naročnika; storitev, ki je predmet
naročila je natančno opredeljena v razpisni
dokumentaciji; ocenjena vrednost javnega
naročila znaša 38,000.000 SIT
(19,000.000 SIT za 12 mesecev).

4. Kraj izvedbe:
– Trubarjeva 2, Ljubljana,
– Grablovičeva 44, Ljubljana,
– Bohoričeva 15, Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: navedeno v razpisni dokumen-
taciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo le za celotno razpisano storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik variantne
ponudbe ne bo upošteval.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 24 mesecev, predvi-
doma od maja 1999 do maja 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
štitut za varovanje zdravja Republike Slove-
nije, vložišče, soba št. 001, Trubarjeva 2,
Ljubljana, tel. 061/13-23-245, int. 113.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu 5.000 SIT na ŽR št. 50100-603-41773.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 24. 5. 1999 do 8.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije, vložišče, soba št. 001,
Trubarjeva 2, Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 5. 1999 ob 12. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
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za zavarovanje resnosti ponudbe morajo po-
nudniki predložiti bančno garancijo v višini
1,000.000 SIT z rokom veljavnosti do
24. 7. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih:

– mesečno plačilo za opravljene storitve
v preteklem mesecu v roku 30 dni od izsta-
vitve računa,

– drugi pogoji in roki po razpisni doku-
mentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: en izvajalec.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

1. izpolnjevanje pogojev usposoblje-
nosti po 1.–4. točki drugega odstavka
40. člena ZJN, dokazano s predložitvijo:

– potrdila sodišča, da proti ponudni-
ku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,

– potrdila sodišča o registraciji, (za
pravne osebe); potrdila DURS o opravljanju
dejavnosti (za civilne osebe),

– potrdila MP RS, da vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni za kazniva dejanja s
področja poslovanja v zadnjih 3 letih,

– potrdilo DURS, da ima poravnane
obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev;

2. finančna sposobnost, dokazovana
s predložitvijo:

– BON1 in BON2 ali BON3 za pravne
osebe,

– podatkov zadnje bilance stanja in
uspeha (potrdi DURS), potrdilo banke, pri
kateri ima odprt žiro račun, o povprečnem
stanju na računu v zadnjih 6 mesecih DURS
(civilne osebe);

3. izpolnjevanje predpisanih pogojev
za opravljanje ustrezne dejavnosti, dokaza-
no z:

– odločbo po 6. točki 4. člena ZGD
oziroma drugo ustrezno odločbo (za pravne
osebe),

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje samostojne dejavnosti (za civil-
ne osebe);

Oboje izda pristojna upravna enota.
4. drugi pogoji:
– da je v zadnjih treh letih najmanj

eno leto pogodbeno oskrboval vsaj dva na-
ročnika po ZJN (storitvene reference),

– sklenjeno redno delovno razmerje z
vsaj 10 čistilci,

– opravljen higienski minimum čistil-
cev,

– predložen referenčni list čistil in či-
stilnih pripomočkov,

– zdravstvena ustreznost čistil in či-
stilnih pripomočkov,

– zadostna tehnična opremljenost,
– najmanj dosežena minimalna časov-

na in številčna prisotnost čistilcev na kraju
čiščenja,

– predložitev izjave banke, da bo
ponudnik  dobil  garancijo  za  dobro  iz-
vedbo posla v višini 10% pogodbene vred-
nosti in jo bo predložil, ko jo bo naročnik
zahteval.

Pogoji in dokazila za njihovo dokazova-
nje so v celoti navedeni in določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 24. 5. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
kakovost čistil in čistilnih pripomočkov, pre-
seganje minimalne časovne in številčne pri-
sotnosti čistilcev na kraju čiščenja, dodatne
bonitetne storitve naročniku s področja
čiščenja in sorodnih storitev, reference.

Natančna opredelitev meril ter teža in
načini uporabe meril so opredeljeni v razpi-
sni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Inštitut za varovanje zdravja

Št. 011-04-20/98 Ob-2938
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: redno vzdrževanje svet-
lobno signalnih naprav in cestne raz-
svetljave na državnih cestah na območ-
ju CP Murska Sobota.

Ocenjena vrednost: 17,400.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Murska Sobota.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti
obrazce v razpisni dokumentaciji (poglavje
10).

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(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 raz-
pisno 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: 25. 5. 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 - Redno vzdrževanje Svetlobno sig-
nalnih naprav in cestne razsvetljave na dr-
žavnih cestah na območju CP Murska So-
bota.” - Z.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 5. 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% 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 ce-
loti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, na-
vedenih 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  podlagi  izdanih  podzakonskih
aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
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 Zdenko Podre-
ka, inž. Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-2939
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava idejne študije
variant cestne povezave R1-211 odsek
212 Medvode.

Ocenjena vrednost: 12,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Medvode.
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 po sklenitvi
pogodbe.
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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 raz-
pisno 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: 14. 5. 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
odpiraj - Izdelava idejne študije variant cest-
ne povezave R1-211 odsek 212 Medvo-
de.” - L.R.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 14. 5. 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 Lidija Rožen,
dipl. inž., Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, tel. 061/178-84-65.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-2940
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-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 vred-
nost naročila: PZI: projekt modernizacije
regionalne ceste RT-909/1128 Vresje
Sorica od km 2+000 do km 4+600.

Ocenjena vrednost: 6,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Vresje - Sorica.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti
obrazce v razpisni dokumentaciji (poglavje
10).

6.
7. (a), (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. 061/178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 14. 5. 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 št. 105/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj - PZI: projekt modernizacije regio-
nalne ceste RT-909/1128 Vresje Sorica od
km 2+000 do km 4+600.” - K.D.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 14. 5. 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 90 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 dokumentaci-
ji. (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. 061/178-8300.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Št. 01143/00 Ob-2943
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.

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: storitev – čiščenje po-
slovnih prostorov v okvirni vrednosti
145,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje pošte Slovenije.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ne.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: da.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 8. 1999 do 31. 12.
2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta
Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer,
Slomškov trg 10, Maribor, tel. 062/449-200,
faks 062/449-2311, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 14. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico na žiro račun št.
51800-601-180.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 25. 5. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Mari-
bor, tel. 062/449-200, faks 062/449-2311.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 1999 ob 10. uri, Slomškov trg 10,
Maribor, II. nadstropje.

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 1,000.000 SIT z veljavnostjo do 30. 6.
1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: z virmanom 30
dni od prevzema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT,

– da ima veljavno registracijo,
– da proti ponudniku ni uveden posto-

pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

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

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

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. št. 6, največ 3 dni v
preteklih 6. mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki vo-
di njegov račun, da le ta v preteklih 6. me-
secih ni bil blokiran več kot 3 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od petkratne vrednosti ponudbe
(obrazec BON 1 I/8),

– da je podal izjavo, da bo prevzel delav-
ce v delovno razmerje pod enakimi pogoji
kot jih imajo v Pošti Slovenije.

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le ta
ni pravilno izpolnil pogodbenih obveznosti
iz prejšnjih pogodb.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 6. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
ponudbena vrednsot.

18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni.
20.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 110-1/99 Ob-3031
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: glavna cesta Koper –
Dragonja, pododsek Slavček – Tomos;

izdelava idejne rešitve IP, PGD, PZI in
PZR.

Ocenjena vrednost naročila je
20,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Slavček – Tomos.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov

((c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: rok dokončanja del:
– idejna rešitev 20 dni od podpisa po-

godbe,
– Idejni projekt IP 45 dni po potrditvi

idejne rešitve,
– Projekt PGD, PZI 60 dni od pravno-

močne odločbe,
Projekt za razpis PZR 10 dni od dneva

naročila.
9. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 25. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.200 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 25. 5. 1999 do 10.30.

(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 Glavno cesto Koper – Dragonja, podod-
sek Slavček – Tomos; izdelava idejne reši-
tve IP, PGD, PZI in PZR“ Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 25. 5. 1999 ob
11. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na 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 600.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-

ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če 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. 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: najnižja cena in
druga merila navedena v razpisni dokumen-
taciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Marjan Kovač,
dipl. inž. – Družba za državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 13-222-41,
faks 13-37-068.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-3032
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dokončna premoženj-
skopravna ureditev na avtocestnem od-
seku Selo – Šempeter.

Ocenjena vrednost naročila je
36,900.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Selo – Šempeter.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: da

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: rok pričetka del je ta-
koj po pravnomočnosti odločb o parcelaci-
ji. Rok dokončanja del je 31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 26. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 26. 5. 1999 do 9.30.

(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 Dokončna premoženjskopravna ureditev
na avtocestnem odseku Selo – Šempeter“
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 26. 5. 1999 ob
10 uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na 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 1,107.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če 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. 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: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Julija Kastelic,
dipl. jur. – Družba za državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 13-222-41,
faks 13-13-099.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-3033
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje storitev pri-
dobivanja zemljišč za potrebe gradnje
na AC odseku Vučja vas – Beltinci.

Ocenjena vrednost naročila je
89,010.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Vučja vas – Beltinci.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: da.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: rok pričetka del je ta-
koj po izdaji odločb o parcelaciji. Rok do-
končanja del je najkasneje 6 mesecev po
izvedeni posamezni parcelaciji zemljišča ozi-
roma po končanih postopkih iz 13. člena
zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi
z graditvijo avtocestnega omrežja v Republi-
ki Sloveniji.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 26. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 26. 5. 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 opravljanje storitev pridobivanja zemljišč
za potrebe gradnje na AC odseku Vučja vas
– Beltinci“ Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 26. 5. 1999 ob
9. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na 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 2,670.300 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če 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. 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 sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Irena Šalamun,
dipl. jur. – Družba za državne ceste d.o.o.,
Ulica talcev 24, 2000 Maribor, tel.
062/224-559, faks 062/224-549.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-3034
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: pridobivanje nepremič-
nin na odseku 3. etape HC Razdrto –
Vipava, pododsek Vipava – Podnanos.

Ocenjena vrednost naročila je
19,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: HC Razdrto – Vipava.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: rok pričetka del je takoj
po uveljavitvi uredbe o lokacijskem načrtu
oziroma po izdaji odločb o parcelaciji na pod-
lagi sprejete uredbe. Rok dokončanja del je
najkasneje 1 leto po izvedeni posamezni par-
celaciji zemljišča oziroma po končanih po-
stopkih iz 13. člena zakona o ureditvi dolo-
čenih vprašanj v zvezi z graditvijo avtocestne-
ga omrežja v Republiki Sloveniji.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 28-29 / 23. 4. 1999 / Stran 2049

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 26. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.500 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 26. 5. 1999 do 10.30.

(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 pridobivanje nepremičnin na odseku 3.
etape HC Razdrto – Vipava, pododsek Vi-
pava – Podnanos“ Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 26. 5. 1999 ob
11 uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na 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 585.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če 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. 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: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Julija Kastelic,
dipl. jur. – Družba za državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 13-222-41,
faks 13 130 99.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-3035
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: AC Vučja vas – Beltin-
ci; izdelava PGD, PZI in PZR projektov
za južno zbirno cesto Murska Sobota –
zahodni krak od km 0,000 do km 1,200.

Ocenjena vrednost naročila je
28,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Vučja vas – Beltinci.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: PGD projekti (že revi-
dirani) morajo biti izdelani v dveh mesecih
po podpisu pogodbe oziroma po potrditvi
ponudbe. Rok za izdelavo projekta PZI je
30 dni po izdelavi projekta PGD.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 25. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.800 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 25. 5. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za AC Vučja vas – Beltinci; izdelava PGD,
PZI in PZR projektov za južno zbirno cesto
Murska Sobota – zahodni krak od km 0,000
do km 1,200“ Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 25. 5. 1999 ob
10 uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na 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 840.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če 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. 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 sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Maja Mikluš
Moran, dipl. jng. – Družba za državne ceste
d.o.o., Ulica talcev 24 Maribor, tel.
062/224-559, faks 062/224-549.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 363-41/99 Ob-3071
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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: najem opremljenih po-
slovnih prostorov za uporabnika Urad
RS za zdravila in Ministrstvo za zdrav-
stvo v območju ožjega centra Ljubljane,
čim bližje lokaciji Ministrstva za
zdravstvo na Štefanovi 5, in sicer:

– varianta A: v okvirni skupni površini ca.
528 m2, za uporabnika Urad RS za zdravila
brez parkirnih mest;

– varianta B: v okvirni skupni površini ca.
930 m2, za uporabnika Ministrstvo za
zdravstvo, vključno z 9 zunanjimi parkirnimi
mesti in z 2 garažnima mestoma.

Ponudba mora zajemati vse razpisane
storitve, in sicer po posamezni varianti ali
po obeh variantah.

Ocenjena vrednost naročila znaša za va-
rianto A: ca. 1,800.000 SIT mesečno in za
varianto B: ca. 3,200.000 SIT mesečno.

4. Kraj izvedbe: ožji center Ljubljane.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo: v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.



Stran 2050 / Št. 28-29 / 23. 4. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve:
– varianta A: takoj po sklenitvi pogodbe

in primopredaji prostorov, vendar najkasne-
je s 1. 7. 1999, čas trajanja storitve: nedo-
ločen čas;

– varianta B: takoj po sklenitvi pogodbe
in primopredaji prostorov, vendar najkasne-
je s 1. 9. 1999, čas trajanja storitve: nedo-
ločen čas.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, Alenka Lamovec,
dipl. inž. arh., tel. 061/178-570, faks
061/178-5579.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 5. 1999,
vsak delovni dan od 13. do 15. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 25. 5. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
cene, z veljavnostjo do vključno datuma ve-
ljavnosti ponudbe, to je do 1. 8. 1999 za
varianto A in 1. 10. 1999 za varianto B.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z določili
posebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

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

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje tehničnih pogojev,

ustrezna pooblastila, sposobnost upravlja-
nja, zanesljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 8. 1999 za
varianto A in 1. 10. 1999 za varianto B.

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

1. lokacijska ustreznost (0–30 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za najem poslovnih pro-
storov (0–95 točk),

3. spreminjanje cen (0–10 točk),
4. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10

dni daljši plačilni rok od zahtevanega, ven-
dar največ za 60 dni),

5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0–10 točk).

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5 se
upošteva vplivnostni faktor 0,7.

6. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši. Najugodnejša ponudba je tista
ponudba, ki doseže najvišji rezultat po vseh
vrednotenjih po posameznih variantah.

18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: 16. 6. 1999.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
13 z dne 5. 3. 1999, Ob-1481.

Vlada RS
Servis skupnih služb vlade

Ob-3072
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Pedenjped, Cerutova 6, 1000
Ljubljana, tel., faks 061/481-032 in
481-033.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitve čiščenja v vred-
nosti 12,600.000 SIT letno, v organizacij-
skih oddelkih Vrtca Pedenjped, Cerutova 6,
Ljubljana, in sicer:

Organizacijski oddelek Čistilna
površina m2

Zalog, Cerutova 6 503,78
Zalog, Cerutova 5 703,75
Rjava c. 1 1247,80
blok, Polje c. V/3 67,00
Vevče, Papirniški trg 5 306,36
Vevče, blok, Papirniški trg 7 187,00
Sneberje, Šmartinska c. 246a 240,00
Novo Polje c. VI/1 532,57
Dolsko, Dolsko 58 176,00
Skupaj 3704,06

4. Kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Ceru-
tova 6, 1000 Ljubljana in njegovi organiza-
cijski oddelki:

– na Cerutovi 6, Zalog,
– na Cerutovi 5, Zalog,
– na Rjavi cesti 1, Ljubljana,
– v Polju, c. V/3 – blok,
– na Papirniškem trgu 5, Vevče,
– na Papirniškem trgu 7 – blok, Vevče,
– Šmartinska c. 246a, Sneberje,
– v Novem Polju c. VI/1,
– v Dolskem, Dolsko 58.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: na razpis se lahko prijavijo
izvajalci, ki so usposobljeni za izvajanje del
čiščenja poslovnih prostorov in prostorov
vrtcev, imajo ustrezno število delavcev za
izvajanje rednega čišečnja, globinskih
čiščenj in izdelavo zaščitnih premazov in
so registrirani za opravljanje tovrstne de-
javnosti.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ne.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto v skladu z določili iz razpisne
dokumentacije.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvidoma začetek s
1. 7. 1999 in konec do 30. 6. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vr-
tec Pedenjped, Cerutova 6, 1000 Ljubljana
– tajništvo vrtca.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 5. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT, na žiro
račun št. 50103-603-45078.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 18. 5. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Vrtec Pedenjped, Cerutova
6, 1000 Ljubljana – tajništvo vrtca.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 1999 ob 12. uri, v Vrtcu Pedenjped,
Cerutova 6, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 1% od
vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do 30 dni
po datumu izdaje sklepa o izbiri, to je 17. 6.
1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo se
financira v skladu s pogoji, navedenimi v
razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

ostale strokovne delavce.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 17. 5. 1999
do 12. ure.

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

– cena – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
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– sposobnost ponudnika, da javno naro-
čilo izvede sam – 1 točka,

– celovitost opisa ter skladnost vsebine
ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.

18. Druge informacije o naročilu: Vrtec
Pedenjped, Cerutova 6, 1000 Ljubljana, pri
Alenki Štepic, tel./faks 061/481-032 in
481-033.

19., 20.
Vrtec Pedenjped, Ljubljana

Št. 1900 Ob-3102
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
tel. 061/189-73-21, faks
061/189-73-48.

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: zavarovanje živali iz dr-
žavnih blagovnih rezerv, okvirna vred-
nost naročila je navedena v razpisni do-
kumentaciji.

4. Kraj izvedbe: pri rejcih v Republiki Slo-
veniji.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo samo za celotno storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki morajo
ponuditi štiri variante zavarovanja: za dobo
1 leta, za dobo 3 let, za dobo 5 let in za
dobo 10 let trajanja zavarovanja.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: trajanje naročila od
1. 6. 1999 do 31. 5. 2000 oziroma do
31. 5. 2002 oziroma do 31. 5. 2004 oziro-
ma do 31. 5. 2009.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na Za-
vodu RS za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago od 28. 4. 1999 do
7. 5. 1999 od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za nakup razpisne
dokumentacije je 20.000 SIT/kos, ponud-
niki znesek nakažejo na bančni račun št.
50101-603-402300.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do 17. 5. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: na Zavod RS za blagovne
rezerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 19. 5. 1999 ob 9. uri
na sedežu razpisovalca.

12., 13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe do 31. 5.
1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila bodo navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: druge
informacije o naročilu lahko ponudniki dobi-
jo na Zavodu RS za blagovne rezerve, kont.
oseba je Silva Pust, Dunajska 106, Ljublja-
na, tel. 189-73-21.

19., 20.
Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 027-159/99 Ob-3120
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 izv-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: ravnanje s komunalni-
mi odpadki na območju Občine Gorenja
vas-Poljane.

4. Kraj izvedbe: Območje Občine Gore-
nja vas-Poljane.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ponudniki morajo biti registrirani
in strokovno usposobljeni za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet razpisa.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
zakon  o  gospodarskih  javnih  službah
(Ur. l. RS, št. 32/93), odloka o izvajanju
gospodarskih javnih služb (Ur. v. Gor.
16/96) odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Gorenja vas-Poljane (št.
Ur. v. Gor. 5-1/99) z dne 5. 9. 1997 in
odloka o koncesiji  za  komunalnimi  od-
padki  (Ur.  v.  Gor. 3-4/97-OS) z dne
21. 1. 1999.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: skladno
z razpisno dokumentacijo.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:

(a), (b) – ni možna.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso mož-
ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: variante niso možne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: koncesijska pogodba
bo sklenjena za dobo 5 let.

9. (a) Polni  naslov  službe,  od  katere
se  lahko  zahteva  razpisno  dokumenta-
cijo: Občina Gorenja vas-Poljane, Odde-
lek za komunalno in gospodarsko infra-
strukturo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT plačljivo z vir-
manom na račun št. 51510-630-0050225.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 14. 5. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo Občine Gorenja
vas-Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Go-
renja vas, ne glede na vrsto prinosa.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 1999 v sejni sobi Občine Gorenja
vas-Poljane ob 12.15.

12. 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.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v obveznosti kon-
cesionarja (Ur. v. Gor. št.: 5-1/99 z dne
21. 1. 1999), ki bo v prilogi razpisne doku-
mentacije.

14. 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 storitev, ki je predmet razpi-
sa in ima za opravljanje dejavnosti vsa pred-
pisana dovoljenja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– dokazila o finančni sposobnosti, po-
ravnanih obveznosti in zakonitem poslova-
nju,

– in drugi pogoji, določeni v razpisni do-
kumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 5. 1999.

17. 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,
– reference pri sorodnih delih,
– morebitne druge ugodnosti ponudni-

ka,
– merila skladno z razpisno dokumenta-

cijo.
Naročnik - koncedent si pridržuje pravi-

co da ne sklene koncesijske pogodbe z
nobenim ponudnikom.

18. Druge informacije o naročilu: infor-
macije posreduje Ivan Petrovčič Občina Go-
renja vas-Poljane, tel. 064/681-536.

19., 20.
Občina Gorenja vas-Poljane

Št. 3359-33/99 Ob-3122
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za geofiziko, Kersnikova
ul. 3, 1000 Ljubljana, tel: 131-92-67, faks
132-70-67.

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

3. Vrsta storitve in opis: strokovne pod-
lage za določanje potresne obtežbe za pred-
standard EC8, III. faza.

Ocenjena vrednost naročila: 1,100.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba

naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za spe-
cifičen poklic: ponudniki bodo morali prilo-
žiti dokazila o registraciji in izpolnjevanju
pogojev za opravljanje navedene dejav-
nosti.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
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kon o javnih naročilih (UL RS 24/97), za-
kon o izvrševanju proračuna RS (UL RS
5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki morajo po-
nudbo podati za celoten predmet javnega
naročila.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek del: po podpi-
su pogodbe; dokončanje del: 30. 10.
1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava RS za geofiziko, Kersnikova ul. 3,
1000 Ljubljana, tajništvo (Saša Dumbovič,
tel. 061/13-19-267).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 5. 1999,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): po-
nudniki dobijo razpisno dokumentacijo brez-
plačno.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 14. 5. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Uprava RS za geofiziko, Ker-
snikova ul. 3, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 1999 ob 12. uri; Uprava RS za geo-
fiziko, Kersnikova ul. 3, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija za resnost
ponudbe, plačljiva na prvi poziv v višini
50.000 SIT, z veljavnostjo do vključno
27. 6. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo v celoti
financira naročnik.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve in sposobnosti so navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 5. 1999
ob 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
do 27. 5. 1999.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 19 z dne
26. 3. 1999, Ob-2024.

Uprava RS za geofiziko

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. 01143/00 Ob-2944
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 9. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, strokovno mnenje tehno-
logov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Partner, d.o.o., Dečkova
25a, 3000 Celje.

6. (a) Kraj dobave: sukcesivno po po-
štah.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 245 kos poštnih mope-
dov.

7. Pogodbena vrednost: 34,790.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 67,865.000 SIT, 34,790.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 984/99 Ob-2965
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika za blago brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 12. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji (rok plačila, način plači-

la),
– reference ponudnika s proizvajalcem

transformatorja pri Elektro Ljubljani,
– reference ponudnika s proizvajalcem

transformatorja pri drugih elektrogospodar-
skih podjetjih Slovenije,

– dobavni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: C & G, d.o.o., Riharjeva 38,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: RTP Center.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 1 kom transformatorja
110/21-10,5/10,5 kV, YNyn6(d5), mo-
či 31,5 MVA.

7. Pogodbena vrednost: 61,206.379,50
SIT brez prometnega davka.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 61,789.297 SIT brez prometnega dav-
ka, 61,206.379,50 SIT brez prometnega
davka.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 50/99 Ob-2970
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Gornja Radgona, Prežihova 1, Gornja
Radgona.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 8. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja cena,
– kvaliteta blaga,
– ostala merila, ki so bila navedena v

razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki – razpisni

obrazec 7a:
A) Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstoje-

va 63, Ljubljana,
B) AGROIND Vipava 1894, d.d., Vinar-

ska 5, Vipava,
C) Pomurske mlekarne, d.d., Industrij-

ska 10, Murska Sobota,
D) Mariborska mlekarna, d.d., Osojniko-

va 5, Maribor;
2. meso in mesni izdelki – razpisni obra-

zec 7b:
A) MIR, Mesna industrija Radgona, Lac-

kova 22, Gornja Radgona,
B) Osem, d.o.o., Spodnja Slivnica 107,

Grosuplje,
C) Api trade, d.o.o., Mlajtinci 37a, Mo-

ravske Toplice;
3. ribe in konzervirane ribe – razpisni

obrazec 7c:
A) Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstoje-

va 43, Ljubljana;
4. jajca – razpisni obrazec 7č:
A) Povrtnina, d.d., Tržaška 33, Maribor;
5. olja in izdelki – razpisni obrazec 7d:
A) Mercator SVS, d.d., Rogozniška ce-

sta 8, Ptuj;
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni

obrazec 7e:
A) Povrtnina, d.d., Tržaška 33, Maribor;
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje – razpisni obrazec 7f:
A) Kolinska, d.d., Šmartinska cesta 30,

Ljubljana,
B) Potrošnik Veletrgovina, d.d., Arhitek-

ta Novaka 2, Murska Sobota;
8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
A) Fructal Živilska industrija, d.d., Tovar-

niška 7, Ajdovščina,
B) Nektar, d.o.o., Brnčičeva 3, Ljublja-

na-Črnuče;
9. žita, mlevski izdelki in testenine – raz-

pisni obrazec 7h:
A) Mercator SVS, d.d., Rogozniška ce-

sta 8, Ptuj;
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10. zamrznjeni izdelki iz testa – razpisni
obrazec 7i:

A) Žito PT, d.d., Šmartinska 154, Ljub-
ljana;

11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki in keksi – razpisni obrazec 7j:

A) RŽ Pekarna Fekonja, Plitvički Vrh 7,
Gornja Radgona,

B) Pekarna Mura, d.d., Lackova 2, Gor-
nja Radgona;

12. ostalo prehrambeno blago – razpi-
sni obrazec 7k:

A) Kolinska, d.d., Šmartinska cesta 30,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Gornja
Radgona, Prežihova 1, 9250 Gornja Rad-
gona.

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

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost bo definirana ob konkretnem na-
ročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

Osnovna šola Gornja Radgona

Št. 4/99 Ob-2971
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upoko-

jencev Nova Gorica, Gregorčičeva 16,
5000 Nova Gorica.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 12. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena in druga merila iz razpisne
dokumentacije.

Javni razpis ni uspel v naslednji skupini:
– skupina 1. – sadje,
ker je za navedeno skupino predložil po-

nudbo samo eden ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
A – skupina 2 – sveža zelenjava in suhe

stročnice:
– Agrogorica, d.d., Vrtojbenska 48,

5290 Šempeter,
– KGZ Sloga, z.o.o., Šuceva ul. 27,

4000 Kranj;
B – skupina 3 – mlevski izdelki:
– Hubelj trgovina, d.o.o., 5270 Ajdov-

ščina,
– Droga, živilska industrija, d.d., Obala

27, 6320 Portorož,
– Lucija trgovina, d.o.o., Tovarniška 5a,

Ajdovščina,
– Grosist Gorica, d.d., Nikole Tesle 10,

5290 Šempeter;
C – skupina 4 – splošno prehrambeno

blago:
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30, 1000

Ljubljana,
– Podavka, d.d., Tivolska 50, 1000

Ljubljana,
– Hubelj trgovina, d.o.o., 5270 Ajdov-

ščina,
– Droga, živilska industrija, d.d., Obala

27, 6320 Portorož,
– Lucija trgovina, d.o.o., Tovarniška 5a,

5270 Ajdovščina,

– Grosist Gorica, d.d., Nikole Tesle 10,
5290 Šempeter.

6. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Nova Gorica, Gregorčičeva 16, Nova Go-
rica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vrsta in količina blaga je
razvidna iz razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1. – sadje – 1,575.000 SIT,
– skupina 2. – sveža zelenjava in suhe

stročnice – 2,695.000 SIT,
– skupina 3 – mlevski izdelki – 192.500

SIT,
– skupina 4. – splošno prehrambeno

blago – 3,465.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina 2. sveža zelenjava in suhe

stročnice: 2,609.760 SIT, 2,332.371,50
SIT,

– skupina 3. mlevski izdelki:
368.382,84 SIT, 185.179,90 SIT,

– skupina 4. splošno prehrambeno bla-
go: 3,925.050,08 SIT, 973.928 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

Dom upokojencev Nova Gorica

Ob-2996
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Aj-

dovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, tel.
065/161-910, faks 065/161-91-30.

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

3. Datum izbire: 10. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (ute-

meljitev izbire): najvišja cena za prodajo
zemljišča, najnižja cena za nakup zgrajenih
stanovanj, reference izvajalca in njegovih
podizvajalcev, finančno stanje ponudnika,
reference kadrov, rok izvedbe, tehnična
opremljenost ponudnika, dodatne ugod-
nosti pri ponudbeni ceni in plačilnih po-
gojih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Vipavska 2,
Ajdovščina.

6. (a) Kraj dobave: Vilharjeva 25, Aj-
dovščina.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 6 stanovanj.

7. Pogodbena vrednost:
sklop i) prodaja zazidanega stavbnega

zemljišča: 24,500.000 SIT;
sklop ii) nakup zgrajenih stanovanj:

58,044.800 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– sklop I) 24,500.000 SIT, 22,981.960

SIT,
– sklop II) 66,451.968 SIT, 63,786.636

SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999.

Občina Ajdovščina

Št. 49/99 Ob-2997
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Log, d.o.o., Dobja vas 187, 2390
Ravne na Koroškem.

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

3. Datum izbire: 9. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrana je bila ponudba, ki naj-
bolj ustreza razpisnim pogojem in tehničnim
zahtevam naročnika v zvezi s predmetom
naročila, hkrati pa je tudi cenovno najugod-
nejša glede na kvaliteto vozila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avtocommerce, d.o.o., Ma-
ribor, Cankarjeva 11.

6. (a) Kraj dobave: Komunalno podjetje
Log, Dobja vas 187, Ravne na Koroškem.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1 smetarsko vozilo.

7. Pogodbena vrednost: 16,297.954 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,153.738 SIT, 15,821.190 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999.

Komunalno podjetje Log, d.o.o.

Št. 1113/99 Ob-2998
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Komunalno stanovanjsko podjetje Liti-
ja, d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija.

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

3. Datum izbire: 18. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vsa merila, navedena v javnem
razpisu in v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: COMA COMMERCE,
d.o.o., Ljubljana, 1113 Ljubljana, Sloven-
čeva 93.

6. (a) Kraj dobave: Litija, Ponoviška ce-
sta 15.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vodovodni material za ce-
vovod ob Sitarjevški cesti.

7. Pogodbena vrednost: 16,050.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,590.980 SIT, 16,051.470 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999, Ob-921.

Komunalno stanovanjsko
podjetje Litija, d.o.o.

Ob-2999
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 29. 1. 1999.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): kakovost blaga, ugodni plačilni
pogoji, ugodna cena, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. ŽDB a.s. Bohumin, Češka,
2. FRIULEXPORT, S.p.A., Trst, Italija,
3. ŽDB a.s. Bohumin, Češka,
4. ŽDB a.s. Bohumin, Češka.

6. (a) Kraj dobave: razne lokacije v Re-
publiki Sloveniji, po dispoziciji kupca.

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

1. 50 kom kolesne dvojice,
2. 20 kom osi za potniške vagone,
3. 350 kom monoblok kolesa za

pot. in tov. vagone,
4. 419 kom kolesni obroči – razni.

7. Pogodbena vrednost:
1. 11,762.732 SIT,
2. 1,993.200 SIT,
3. 23,801.050 SIT,
4. 18,906.271 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

1. 20,737.000 SIT, 11,762.732 SIT,
2. 4,380.000 SIT, 1,993.200 SIT,
3. 29,883.000 SIT, 23,801.050 SIT,
4. 22,518.565 SIT, 18,906.271 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 4. 12. 1998, Ob-8565.

Slovenske železnice, d.d.

Ob-3000
1. Naročnik, poštni naslov: Pospeševal-

ni center za malo gospodarstvo, Dunajska
156/I, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 6. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kompletnost ponujene opreme,
oblikovna in kvalitetna sprejemljivost opre-
me, cena, reference, rok dobave in monta-
že, struktura podizvajalcev in plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: izbran je bil ponudnik Tovar-
na Pohištva Trbovlje, d.d., Savinjska cesta
31, Trbovlje.

6. (a) Kraj dobave: Euro Info Center,
WTC, Dunajska 156/IV, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža pisar-
niške opreme.

7. Pogodbena vrednost: 4,395.914,80
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: stoli –
1,023.170 SIT.

9. Število prejetih ponudb: na javni raz-
pis je prispelo 7 veljavnih ponudb.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 5,718.785,67 SIT, 3,506.948,80 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: dve
od prispelih ponudb nista bili popolni.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999.

Pospeševalni center za
malo gospodarstvo

Ob-3001
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ul.
12, 4000 Kranj.

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

3. Datum izbire: 2. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, dobavni rok,
plačilni rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mladinska knjiga Biroopre-
ma, d.d., Dunajska 121, 1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: pisarniški material – let-
na količina.

7. Pogodbena vrednost: 3,800.030 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,014.402 SIT, 3,800.030 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999, Ob-1376.

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Št. 305-035/98-502 Ob-3002
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS

za izvrševanje kazenskih sankcij, ZPKZ Dob,
GE “Pohorje”, p.o., Slovenska vas 14,
8233 Mirna.

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

3. Datum izbire: 12. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejša cena, dobavni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gorenje Trgovina, d.o.o.,
Partizanska 12, 3320 Velenje.

6. (a) Kraj dobave: Pohorje, p.o., 8233
Mirna.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: viličar na plinski pogon,
nosilnosti 3000 kg, s prigrajeno hidra-
vlično obračalno ploščo.

7. Pogodbena vrednost: 6,086.734 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,597.005 SIT, 6,086.734 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7 z dne 5. 2. 1999.

Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij

Št. 50/99 Ob-3003
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Gornja Radgona, Prežihova 1, Gornja
Radgona.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 8. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja cena,
– kvaliteta blaga,

– ostala merila, ki so bila navedena v
razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. mleko in mlečni izdelki – razpisni
obrazec 7a:

A) Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-
jeva 63, Ljubljana,

B) Agroind Vipava 1894, d.d., Vinar-
ska 5, Vipava,

C) Pomurske mlekarne, d.d., Indu-
strijska 10, Murska Sobota,

D) Mariborska mlekarna, d.d., Osoj-
nikova 5, Maribor;

2. meso in mesni izdelki – razpisni
obrazec 7b:

A) MIR Mesna industrija Radgona,
Lackova 22, Gornja Radgona,

B) Osem, d.o.o., Spodnja Slivnica
107, Grosuplje,

C) Api trade, d.o.o., Mlajtinci 37a,
Moravske Toplice;

3. ribe in konzervirane ribe – razpisni
obrazec 7c:

A) Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-
jeva 43, Ljubljana;

4. jajca – razpisni obrazec 7č:
A) Povrtnina, d.d., Tržaška 33, Ma-

ribor;
5. olja in izdelki – razpisni obrazec 7d:
A) Mercator SVS, d.d., Rogozniška

cesta 8, Ptuj;
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni

obrazec 7e:
A) Povrtnina, d.d., Tržaška 33, Mari-

bor;
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje – razpisni obrazec 7f:
A) Kolinska, d.d., Šmartinska cesta

30, Ljubljana,
B) Potrošnik Veletrgovina, d.d., Arhi-

tekta Novaka 2, Murska Sobota;
8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
A) Fructal Živilska industrija, d.d., To-

varniška 7, Ajdovščina,
B) Nektar, d.o.o., Brnčičeva 3, Ljub-

ljana-Črnuče;
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

razpisni obrazec 7h:
A) Mercator SVS, d.d., Rogozniška

cesta 8, Ptuj;
10. zamrznjeni izdelki iz testa – razpi-

sni obrazec 7i:
A) Žito PT, d.d., Šmartinska 154,

Ljubljana;
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi – razpisni obrazec 7j:
A) RŽ Pekarna Fekonja, Plitvički Vrh

7, Gornja Radgona,
B) Pekarna Mura, d.d., Lackova 2,

Gornja Radgona;
12. ostalo prehrambeno blago – raz-

pisni obrazec 7k:
A) Kolinska, d.d., Šmartinska cesta

30, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Gornja

Radgona, Prežihova 1, 9250 Gornja Rad-
gona.

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

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost bo definirana ob konkretnem na-
ročilu.

8.
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9. Število prejetih ponudb: 20.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

Osnovna šola Gornja Radgona

Ob-3004
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 15. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, ekipe, kom-
pleksnost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. za nabavo tiskalnikov nalepk črtne
kode: Špica, d.o.o., Slovenska 30, Ljub-
ljana;

2. za nabavo potrjevalcev dokumen-
tov se ne izbere ponudnika;

3. za nabavo univerzalnih tiskalnikov:
Liko Pris, d.o.o., Verd 100a, 1360 Vrhnika;

4. za nabavo POS tiskalnikov: LANC-
om, d.o.o., Tržaška c. 63, 2000 Maribor;

5. za ožičenje: Unistar, d.o.o.,
Slomškova 27, Ljubljana;

6. za sistemsko strojno in program-
sko opremo in storitve: LANCom, d.o.o.,
Tržaška c. 63, 2000 Maribor;

7. za sistemsko strojno opremo (po-
zicija 10.7): Hermes Plus, d.d., Šlandrova
2, Ljubljana;

8. za nabavo HUB 12 portni: LANC-
om, d.o.o., Tržaška c. 63, 2000 Maribor;

9. sistemske omare: LANCom,
d.o.o., Tržaška c. 63, 2000 Maribor;

10. komunikacijske kartice: LANC-
om, d.o.o., Tržaška c. 63, 2000 Maribor.

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

trebno dobaviti: programska, računal-
niška oprema in storitve.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 115,876.398,86 SIT, 4,501.455 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999, Ob-1255.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-3005
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 15. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, ekipe, kom-
pleksnost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. za nabavo tiskalnikov nalepk črtne
kode: Špica, d.o.o., Slovenska 30, Ljub-
ljana;

2. za nabavo potrjevalcev dokumen-
tov se ne izbere ponudnika;

3. za nabavo univerzalnih tiskalnikov:
Liko Pris, d.o.o., Verd 100a, 1360 Vrhnika;

4. za nabavo POS tiskalnikov: LANC-
om, d.o.o., Tržaška c. 63, 2000 Maribor;

5. za ožičenje: Unistar, d.o.o.,
Slomškova 27, Ljubljana;

6. za sistemsko strojno in program-
sko opremo in storitve: LANCom, d.o.o.,
Tržaška c. 63, 2000 Maribor;

7. za sistemsko strojno opremo (po-
zicija 10.7): Hermes Plus, d.d., Šlandrova
2, Ljubljana;

8. za nabavo HUB 12 portni: LANC-
om, d.o.o., Tržaška c. 63, 2000 Maribor;

9. sistemske omare: LANCom,
d.o.o., Tržaška c. 63, 2000 Maribor;

10. komunikacijske kartice: LANC-
om, d.o.o., Tržaška c. 63, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: PE Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: programska, računal-
niška oprema in storitve.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 88,781.300,72 SIT, 3,559.290 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999, Ob-1256.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-3006
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Simona Jenka, Smlednik 73, 1216
Smlednik, faks 061/627-040.

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

3. Datum izbire: 8. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): komisija je uporabila vsa merila
iz razpisa in razpisne dokumentacije, raz-
vidne iz objave naročila (21. člen ZJN): viši-
na cene, celovitost ponudbe skladno z raz-
pisno dokumentacijo in druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– ribe:
· Mercator Ljubljana, d.d., Slovenče-

va 25, Ljubljana;
– kruh in pekovsko pecivo:

· Pekarna Nuita, Markovič Milan, s.p.,
Kutinova 3, Kranj,

· PEKS, Pekarna in slaščičarna, d.d.,
Kidričeva 53, Škofja Loka,

· Don Donats, d.o.o., Metlika, Pro-
izvodni obrat Stražišče, Pševska cesta, p.
p. 546, Kranj;

– slaščičarsko pecivo in poltrajni pekov-
ski izdelki:

· Pekarna Nuita, Markovič Milan, s.p.,
Kutinova 3, Kranj,

· PEKS, Pekarna in slaščičarna, d.d.,
Kidričeva 53, Škofja Loka,

· Don Donats, d.o.o., Metlika, Pro-
izvodni obrat Stražišče, Pševska cesta, p.
p. 546, Kranj;

– mleko in mlečni izdelki:
· Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,

Petrovče,
· Mercator Ljubljana, d.d., Slovenče-

va 25, Ljubljana;
– zamrznjena zelenjava:

· Mercator Ljubljana, d.d., Slovenče-
va 25, Ljubljana;

– konzervirana zelenjava in konzervirano
sadje:

· Osnova, d.o.o., Špruha 42, Trzin,
· Mercator Ljubljana, d.d., Slovenče-

va 25, Ljubljana;
– sveža zelenjava, sveže sadje, suho

sadje, med in stročnice:
· Mercator Ljubljana, d.d., Slovenče-

va 25, Ljubljana;
– sadni sokovi, sadni sirupi in marme-

lade:
· Fructal, d.d., Tovarniška 7, Ajdovšči-

na,
· Osnova, d.o.o., Špruha 42, Trzin;

– osnovna in ostala živila ter dodatki je-
dem:

· Mercator Ljubljana, d.d., Slovenče-
va 25, Ljubljana,

· Osnova, d.o.o., Špruha 42, Trzin.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Simo-

na Jenka, Smlednik 73, 1216 Smlednik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
za čas od 1. 9. 1999 do 31. 8. 2000:

– ribe,
– kruh in pekovsko pecivo,
– slaščičarsko pecivo in poltrajni pekov-

ski izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– zamrznjena zelenjava,
– konzervirana zelenjava in konzervirano

sadje,
– sveža zelenjava, sveže sadje, suho

sadje, med in stročnice,
– sadni sokovi, sadni sirupi in marme-

lade,
– osnovna in ostala živila ter dodatki je-

dem.
7. Pogodbena vrednost: v skladu s po-

nudbo ponudnikov.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,710.156 SIT, 269.532 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: za sve-
že meso in mesne izdelke ter za jajca, pe-
rutninsko meso in izdelke iz perutninskega
mesa – ni prispela nobena ponudba, zato
bomo izbirali ponudnika po 55. in 56. členu
zakona o javnih naročilih.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999.

Osnovna šola Simona Jenka
Smlednik

Št. 08 227/99 Ob-3007
1. Naročnik, poštni naslov: Premogov-

nik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.

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

3. Datum izbire: 15. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): točkovanje skladno s kriteriji, ob-
javljenimi v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Kovinotehna, mednarod-
no trgovsko podjetje, d.d., Celje, Maribor-
ska 7.

6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Vele-
nje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: cement v skupni količini
7,100.000 kg.

7. Pogodbena vrednost: 91,680.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 94,678.500 SIT, 91,680.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999, Ob-1528.

Premogovnik Velenje, d.d.

Št. 08 226/99 Ob-3008
1. Naročnik, poštni naslov: Premogov-

nik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.

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

3. Datum izbire: 15. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): točkovanje skladno s kriteriji, ob-
javljenimi v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MINS No1, Podjetje za trgo-
vino, storitve in gradbeništvo, Ljubljanska
13/C, Velenje.

6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Vele-
nje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.

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

7. Pogodbena vrednost: 40,330.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44,400.000 SIT, 37,499.500 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999, Ob-1529.

Premogovnik Velenje, d.d.

Ob-3009
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Koper,

Kettejeva 13, Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vsi kriteriji in merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za skupino A1: Jestvina Koper, d.d.,
Belveder 8, 6000 Koper,

– za skupino A2: KZ, p.o., Agraria Ko-
per, Ul. 15. maja 12, 6000 Koper,

– za skupino B: Kruh Koper, d.d., Ul.
15. maja 12, 6000 Koper,

– za skupino C: Jestvina Koper, d.d.,
Belveder 8, 6000 Koper,

– za skupino D: Mesarstvo Čefuta G.,
s.p., Cesta 9 št. 12 Prade, 6000 Koper,

– za skupino E: Jestvina Koper, d.d.,
Belveder 8, 6000 Koper,

– za skupino F: Delmar, d.d., Dantejeva
2, 6310 Izola,

– za skupino G: Ljubljanske mlekarne,
d.d., Dekani 3, 6271 Dekani,

– za skupino H: Farma Ceglar D., s.p.,
Cesta 2. oktobra 7, Bertoki, 6000 Koper,

– za skupino I: Jestvina Koper, d.d., Bel-
veder 8, 6000 Koper,

– za skupino J: Jestvina Koper, d.d., Bel-
veder 8, 6000 Koper.

6. (a) Kraj dobave: Vrtec Koper:
– Enota Pionirski dom, Kettejeva 13,

Koper,
– Enota Ribnica, Ferrarska 17, Koper,
– Enota Pobegi, C. I. Istrske brig. 52,

Pobegi,
– Enota Bertoki, C. borcev 10, Koper,
– Enota  Šalara,  Vanganelska  c. 87,

Koper,
– Enota Vanganel, Vanganel 68, Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:

A) sadje in zelenjava:
1. sadje,
2. zelenjava,

B) kruh in pekovsko pecivo,
C) mlevski izdelki in testenine,
D) meso in mesni izdelki,
E) perutnina in perutninski izdelki,
F) ribe,
G) mleko, mlečni izdelki, zamrznjena ze-

lenjava in zamrznjeni izdelki,
H) jajca,
I) splošno prehrambeno blago,
J) sadni sokovi.
7. Pogodbena vrednost: v skladu s po-

nudbo ponudnikov.
8.
9. Število prejetih ponudb: 21.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999.

Vrtec Koper

Št. 091-5-14/99 Ob-3010
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za pa-
tologijo, Korytkova 2/II, 1105 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 14. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): za aparat za avtomatsko fiksa-
cijo in prepajanje tkivnih vzorcev s parafi-
nom je bila izbrana najugodnejša ponudba
ob upoštevanju izločitvenih kriterijev in me-
ril iz razpisne dokumentacije in na podlagi
rezultatov praktičnega dela z aparati, do-
stavljenimi v preizkus v laboratorij Inštituta
za patologijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Labormed, d.o.o., Zg. Pirni-
če 96/c, 1215 Medvode.

6. (a) Kraj dobave: UL Medicinska fakul-
teta, 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.

7. Pogodbena vrednost: 6,554.730 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,972.000 SIT, 5,376.000 SIT + 8%
popusta.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999.

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

Št. 044-01/95-1/44 Ob-3044
1. Naročnik: Republika Slovenija Držav-

ni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, tele-
faks 061/12-58-160.

2. Način izbire: javni razpis za izbiro iz-
vajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila:
– rezultati testiranja s strani naročnika

na opremi DZ,
– reference ponudnika za razpisan ma-

terial v okviru razpisnih pogojev,
– cena,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– dodatne ugodnosti.
Utemeljitev izbire: izbrani ponudniki so

oddali ponudbe, ki najbolj ustrezajo nave-
denim merilom.

5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je naro-
čilo dodeljeno:

– segment 1: papir in karton - Can-
karjeva založba d.d., Koprska 94, Ljub-
ljana,

– segment 2: tonerji in barve za fotoko-
pirne stroje - Biroservis Anderwald Niko,
s.p., Brodska 21, Ljubljana,

– segment 3: potrošni material za tiskar-
no - Contal d.o.o., Peričeva 29, Ljubljana,

– segment 4: tonerji za laserske tiskalni-
ke, kartuše za InkJet tiskalnike in trakovi za
matrične tiskalnike - Cankarjeva založba
d.d., Koprska 94, Ljubljana,

– segment 5: magnetni, optični in mag-
neto-optični mediji - MK Birooprema d.d.,
Dunajska 121, Ljubljana,

– segment 6: magnetofonski trakovi, av-
dio in video kasete - Cankarjeva založba,
d.d., Koprska 94, Ljubljana.

6. a) Kraj dobave: Šubičeva 4, Ljubljana.
b)
7. Pogodbena vrednost:
– segment 1: 84,674.880 SIT,
– segment 2: 11,287.656 SIT,
– segment 3: 4,109.454 SIT,
– segment 4: 9,589.734,87 SIT,
– segment 5: 3,220.500 SIT,
– segment 6: 16,812.576 SIT.
V pogodbenih vrednostih je vključen ve-

ljavni prometni davek.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– segment 1: 4,
– segment 2: 3,
– segment 3: 2,
– segment 4: 2,
– segment 5: 3,
– segment 6: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– segment 1: 92,952.860,40 SIT,

76,989.000 SIT,
– segment 2: 19,925.741,02 SIT,

5,700.763,40 SIT,
– segment 3: 4,109.454 SIT,

3,183.606 SIT,
– segment 4: 10,985.386,50 SIT,

9,589.734,87 SIT,
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– segment 5: 3,738.633,60 SIT,
3,220.500 SIT,

– segment 6: 18,367.650 SIT,
16,812.576 SIT.

V ponudbenih vrednostih je vključen ve-
ljavni prometni davek.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 85/86 z dne 18. 12. 1998, Ob-9024.

Državni zbor RS

Št. 20/99 Ob-3045
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Inšpektorat RS za okolje in prostor, Vilharje-
va 33, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 2. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila:
– ponudbena cena 90 točk,
– odzivni čas 7 točk,
– kompletnost ponudbe 3 točke.
Točke so se dodeljevale sorazmerno

med najvišjo do najnižje ponudbe po siste-
mu metodologije meril iz razpisne dokumen-
tacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– skupina I - DZS d.d., Slovenska 9,
1000 Ljubljana,

– skupina II - MK birooprema, d.d., Du-
najska 121, 1000 Ljubljana,

– skupina III - MK birooprema, d.d., Du-
najska 121, 1000 Ljubljana,

– skupina IV - Cankarjeva založba d.d.,
Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Vilharjeva ulica 33 v
Ljubljani.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava pisar-
niški material v razpisani vrednosti (ob-
sežnejši opis s količinami je bil objavljen v
javni objavi predmetnega razpisa).

7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 8,000.000 SIT oziroma po po-
sameznih skupinah:

– skupina I = 4,000.000 SIT,
– skupina II = 2,000.000 SIT,
– skupina III = 1,500.000 SIT,
– skupina IV = 500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina I: 100 točk, 79 točk;
– skupina II: 100 točk, 69 točk;
– skupina III: 100 točk, 85 točk;
– skupina IV: 100 točk, 85 točk.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republika Slovenije: Uradni list RS, št.
13 z dne 5. 3. 1999, Ob-1431.

Ministrstvo za okolje in prostor
Inšpektorat RS za okolje in prostor

Ob-3077
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,

Trbovlje, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

3. Datum izbire: 19. 4. 1999.
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na
podlagi predhodno objavljenega javnega
razpisa je pravočasno prispela samo ena
ponudba, zato razpis ni uspel.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Št. 8/99 Ob-3079
1. Naročnik, poštni naslov: Avditorij Por-

torož, Senčna pot 10, 6320 Portorož.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izid točkovanja po določilih
14. točke razpisa, najnižji ponujeni ceni za
zahtevane mere stola po 7. točki razpisne
dokumentacije in upoštevanje referenc po-
nudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: UNIT, d.o.o., Ljubljana, Ja-
nežičeva cesta 14, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: letno prizorišče Avdi-
torija Portorož.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1.840 stolov skupaj z
montažo.

7. Pogodbena vrednost: 10,802.660 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,976.000 SIT, 7,755.600 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: izbira
se je vršila s predhodno objavljenim nači-
nom točkovanja in upoštevanjem pogojev iz
razpisne dokumentacije.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999.

Avditorij Portorož

Ob-3085
1. Naročnik, poštni naslov: VVZ Martin

Krpan, Cerknica, Cesta na jezero 17.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: sklep sprejet 16. 4.
1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 18
veljavnih (pravočasnih in pravilno opremlje-
nih) ponudb. Neveljavnih ponudb ni bilo. Na
odpiranju ponudb ni bila izločena nobena
ponudba zaradi nepopolnosti. Pri oceni
vseh ponudb je naročnik upošteval vsa me-
rila, ki so bila podana v razpisni dokumenta-
ciji. Meila za izbiro so bila: najnižja končna
cena in ostala merila ki so bila navedena v
razpisni dokumentaciji: teža in uporaba me-
ril 21. člen ZJN.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– meso in mesni izdelki: M-Kmetijsko
gospodarstvo Kočevje, d.o.o., Kolodvorska
23, Kočevje;

– ribe: Brumec - Ručigaj, d.o.o., Teste-
nova 55, Loka-Mengeš;

– mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Ce-
leia, d.o.o., Arja vas 92, Petrovče,

– zamrznjeno pecivo in zamrznjena zele-
njava: Žito PT Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana;

– jajca: M-Kmetijsko gospodarstvo Ko-
čevje, d.o.o., Kolodvorska 23, Kočevje:

– kruh in pecivo: Žito PT Pek. in testen.
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana;

– ostalo prehrambeno blago:
· (osnovna živila, čaji, konzervirana ži-

vila, ostala živila) PS Mercator, d.d., trgovi-
na Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljubljana;

· (jušne zakuhe in testenine): Žito PT
Pek. intes. d.d., Šmartinska 154, Ljubljana;

– sirupi in sokovi: PS Mercator, d.d.,
trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, Ljub-
ljana.

6. (a) Kraj dobave: VVZ Martin Krpan,
Cesta na jezero 17, Cerknica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesvina dobava živil
za prehrano za dobo 12 mesecev po
sklenitvi pogodbe.

7. Pogodbena vrednost:
– meso in mesni izdelki: 6,500.000 SIT,
– ribe: 520.000 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 2,500.000

SIT,
– zamrznjeno pecivo in zamrznjena zele-

njava: 1,200.000 SIT,
– jajca: 250.000 SIT,
– kruh in pecivo: 2,000.000 SIT,
– ostalo prehrambeno blago:

3,200.000 SIT,
– sirupi in sokovi: 550.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– meso in mesni izdelki: 6,581.700 SIT,

5,398.295 SIT,
– ribe: 484.960 SIT, 369.600 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 2,883.886

SIT, 2,222.288 SIT,
– sveže sadje in zelenjava, suho sadje:

4,085.519 SIT, –,
– zamrznjeno pecivo in zelenjava:

2,509.958 SIT, 1,469.951 SIT,
– jajca: 220.000 SIT, 174.350 SIT,
– kruh in pecivo: 1,735.600 SIT,

1,515.102 SIT,
– ostalo prehrambeno blago:

3,319.118 SIT, 3,216.037 SIT,
– sirupi in sokovi: 577.021 SIT,

521.232 SIT.
11. 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999.

VVZ Martin Krpan Cerknica

Št. 337 Ob-3115
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Prade, Pobeška cesta 52, Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 22. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (ute-

meljitev izbire): v primeru, da naročnik ni
izbral izvajalca, se navede obrazložitev in
razlog za zaključek postopka brez dodeli-
tve naročila: strokovna komisija je uporabi-
la vsa merila iz razpisa in razpisne doku-
mentacije razvidne iz objave naročila
(21. člen ZJN): cena, kvaliteta izdelkov, do-
sedanje izkušnje, reference na področju
predmeta javnega razpisa, lastno pro-
izvodnjo, posebne ugodnosti, ki so jih po-
nudili ponudniki, plačilni rok, celovitost opi-
sa, skladnost vsebine ponudbe z zahteva-
mi naročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– mleko in mlečni izdelki:
– Mlekarna Celeia, Arja vas 92, Pe-

trovče,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Dekani

3, Dekani,
– Agroind Vipava, d.d., Vinarska c. 5,

Vipava;
– meso in mesni izdelki:

– Jestvina Koper, trgovina in storitve,
d.d., Belveder 8, Koper,

– Celjske mesnine, d.d., cesta v Tr-
novlje 17, Celje;

– ribe in konzervirane ribe:
– Jestvina Koper, trgovina in storitve,

d.d., Belveder 8, Koper,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Dekani

3, Dekani,
– jajca:

– Jestvina Koper, trgovina in storitve,
d.d., Belveder 8, Koper,

– Agraria Koper, Koper, Ulica 15. ma-
ja 17;

– olja in izdelki:
– Jestvina Koper, trgovina in storitve,

d.d., Belveder 8, Koper,
– sveža zelenjava in sadje:

– Jestvina Koper, trgovina in storitve,
d.d., Belveder 8, Koper,

– Agraria Koper, Koper, Ulica 15. ma-
ja 17;

– zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje:

– Ljubljanske mlekarne, d.d., Dekani
3, Dekani;

– Jestvina Koper, trgovina in storitve,
d.d., Belveder 8, Koper,

– sadni sokovi:
– Nektar, d.o.o., Brnčičeva 3, Ljub-

ljana - Črnuče,
– Fructal živilska industrija, d.d., To-

varnška 7, Ajdovščina,
– žita, mlevski izdelki in testenine:

– Jestvina Koper, trgovina in storitve,
d.d., Belveder 8, Koper,

– Žito PT, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska cesta 154, Ljubljana;

– zamrznjeni izdelki iz testa:
– Žito PT, Pekarstvo in testeninarstvo,

d.d., Šmartinska cesta 154, Ljubljana;
– kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski iz-

delki in keksi:
– Žito PT, Pekarstvo in testeninarstvo,

d.d., Šmartinska cesta 154, Ljubljana,
– Pekarstvo in slaščičarstvo Kruh Ko-

per, d.d., Ulica 15. maja 12, Koper,
– Mlinotest – pekarna Koper, d.o.o.,

Pobeška cesta 15, Koper;
– ostalo prehrambeno blago:

– Jestvina Koper, trgovina in storitve,
d.d., Belveder 8, Koper.

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Prade,
Pobeška ceta 52, Koper.

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

– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– ribe in konzervirane ribe,
– jajca,
– olja in izdelki,
– sveža zelenjava in sadje,
– zamrznjena in konzervirana zelenjva in

sadje;
– sadni sokovi,
– žita, mlevski izdelki in testenine,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski iz-

delki in keksi,
– ostalo prehrambeno blago.
7. Pogodbena vrednost: v skladu s po-

nudbo ponudnikov.
8.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,424.374,30 SIT, 50.050 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999.

Osnovna šola Prade, Koper

Št. 533-05 Ob-3116
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovno

zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom
Jesenice, Titova 78, Jesenice.

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

3. Datum izbire: 8. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): najnižja končna cena in dobavni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Labormed, d.o.o., Zgornje
Pirniče 96/c, Medvode.

6. (a) Kraj dobave: Osnovno zdravstvo
Gorenjske – OE Zdravstveni dom Jesenice,
Titova 78, Jesenice.

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

7. Pogodbena vrednost: 6,771.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,72 mio SIT, 6,77 mio SIT.
11.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999, Ob-1634.

Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Jesenice

Ob-3131
1. Naročnik, poštni naslov: Gorska re-

ševalna služba Slovenije, Dvoržakova 9,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 2. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudba je bila cenovno naj-

ugodnejša, prilagojena je zahtevam razpisa,
upštevane so bile reference za domače po-
nudnike.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ITU, d.o.o., Tominškova 56,
Ljubljana-Črnuče.

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

trebno dobaviti: letne delovne vetrovke,
500 komadov.

7. Pogodbena vrednost: 12,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46.550 SIT, 24.900 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999.

Gorska reševalna služba

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-2900
1. Ime oziroma sedež naročnika: Obči-

na Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226
Moravske Toplice.

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

3. Datum izbire: 26. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: referen-

ce in kvaliteta, plačilni pogoji in cene, rok
izvedbe, garancijski rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Pomgrad Murska So-
bota, Štefana Kovača 10, 9000 Murska So-
bota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

a) izgradnja kanalizacije Moravske
Toplice – Lukačevci,

b) izgradnja čistilne naprave v Luka-
čevcih.

7. Pogodbena vrednost:
a) 110,504.241 SIT,
b) 117,917.945 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
a) 5,
b) 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) 159,519.515,48 SIT; 110,504.241

SIT,
b) 121,076.489,70 SIT; 100,032.852

SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999.

Občina Moravske Toplice
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Su 43/99-21 Ob-2901
1. Naročnik, poštni naslov: ustavno so-

dišče Republike Slovenije, Beethovnova
10, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: sklep o izbiri izvajalcev
je bil sprejet 1. 4. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila: merila
opredeljena v razpisni dokumentaciji:

– celovitost ponudbe,
– formalna usposobljenost ponudnika,
– finančna boniteta ponudnika,
– ponudbena cena,
– reference,
– kvaliteta ponujenih podizvajalcev,
– rok izvedbe in usklajenost terminske-

ga plana,
– dolžina garancijskih rokov za izvedena

dela in vgrajeno opremo,
– priporočila prejšnjih investitorjev o kva-

liteti in spoštovanju rokov,
– ostale posebne ugodnosti, ki jih nudi

ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– tč. 1. razpisa: GP Energoplan d.d.,

Pod hribom 55, 1000 Ljubljana,
– tč. 2. razpisa: GP Energoplan d.d.,

Pod hribom 55, 1000 Ljubljana,
– tč. 3. razpisa: Restavratorski center

Republike Slovenije, Plečnikov trg 2, 1000
Ljubljana,

– tč. 4. razpisa: TSE Avdio video inženi-
ring d.o.o., Tržaška 126, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

– tč. 1. razpisa: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela,

– tč. 2. razpisa: osebno dvigalo,
– tč. 3. razpisa: restavratorska dela,
– tč. 4. razpisa: snemanje in ozvoče-

nje,
vse na Beethovnovi 10 v Ljubljanani-
7. Pogodbena vrednost:
– tč. 1. in 2. razpisa: 39,001.414,50

SIT,
– tč. 3. razpisa: 14,857.148,75 SIT,
– tč. 4. razpisa: 6,378.835,75 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– tč. 1. razpisa: 2 ponudbi,
– tč. 2. razpisa: 2 ponudbi,
– tč. 3. razpisa: 3 ponudbe,
– tč. 4. razpisa: 4 ponudbe z variantami.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– tč. 1. razpisa: 31,260.020,26 SIT

brez p.d., 27,885.758,50 SIT brez p.d.;
– tč. 2. razpisa: 8,004.850 SIT brez

p.d., 7,320.000 SIT brez p.d.;
– tč. 3. razpisa: 21,125.600 SIT brez

p.d., 12,910.700 SIT brez p.d.;
– tč. 4. razpisa: 8,457.986 SIT brez

p.d., 5,320.855,88 SIT brez p.d.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: pri-
merjava in vrednotenje je bilo opravljeno za
vse ponudbe.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: razpis

je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11 z
dne 19. 2. 1999, Ob-1037.

Ustavno sodišče RS

Št. 14/2-15 Ob-2905
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vrh-

nika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 3. 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: cena, ga-
rancija, reference, kadrovska zasedba, pla-
čilni pogoji, rok izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalno podjetje Vrhni-
ka, Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
Zgornja Zaplana.

7. Pogodbena vrednost: 51,665.095
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 80,794.182,10 SIT, 51,665.095 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999, Ob-1524.

Občina Vrhnika

Št. 8120/99/829 Ob-2968
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 izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– potrjene pozitivne reference ponudni-

ka in podizvajalca pri elektromontažnih in
vzdrževalnih delih v RTP-jih in ELES-a v II. in
III. nevarnostni coni,

– potrjene pozitivne reference ponudni-
ka in podizvajalca za kvalitetno izvršena elek-
tromontažna dela v dosedanjem poteku I.
faze zamenjave VN opreme v stikališču 220
kV RTP Divača,

– pozitivne potrjene reference ponudni-
ka in podizvajalca pri elektromontažnih in
vzdrževalnih delih v RTP-jih drugih naročni-
kov v elektroenergetskem sistemu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ELWE & Co., d.o.o., Na
Jelovcu 70, 2351 Kamnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: elektromontažna de-
la pri zamenjavi VN opreme v 220 kV in
110 kV stikališču v RTP Divača.

Kraj dobave: RTP Divača.
7. Pogodbena vrednost: 15,960.090

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,673.940 SIT, 15,960.090 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999
(Ob-1662).

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 8114/99/705 Ob-2969
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 31. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference za že opravljena po-

dobna dela v ELES-u,
– potrjene reference za že opravljena po-

dobna dela na objektih EGS,
– potrjene reference za že opravljena de-

la na drugih objektih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: IGS INŽENIRING, d.o.o.,
Laze 30a, 1351 Borovnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija skladišč-
nih prostorov v RTP Kleče v prostore za
kalibracijski prostor.

7. Pogodbena vrednost: 9,663.487,80
SIT.

8. Vrednost oddanih del podizvajalcem:
7,746.438,60 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,053.862,20 SIT, 9,663.487,80
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 2.0.-1115/99 Ob-2988
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 18. marec 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec je predložil popolno po-
nudbo, ima ustrezne reference za razpisana
dela ter je tudi cenovno in rokovno najugod-
nejši.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tekol, d.d., Ulica Pohorske-
ga bataljona 14, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba antikorozij-
ske zaščite jeklenega mostu v km
42+736 proge Jesenice–Sežana.

7. Pogodbena vrednost: 3,300.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudnik ne bo nobenih del oddal podizvajal-
cem.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,663.000 SIT, 3,300.000 SIT.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Št. 51/99 Ob-2989
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 13. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): odločitev je bila sprejeta na
podlagi poročila z dne 9. 4. 1999, ki ga je
izdelala strokovna komisija, iz katerega je
razvidno, da ponudba podjetja SCT, d.d.,
Slovenska cesta 56, Ljubljana, najbolj
ustreza objavljenim merilom za izbiro po-
nudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska cesta
56, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba 2. faze nadvi-
šanja II. odlagalnega polja na odlaga-
lišču komunalnih odpadkov Barje, Ce-
sta dveh cesarjev, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 147,797.583
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 164,673.537 SIT, 147,797.583 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999; Ob-1047.

Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 06000/99 Ob-2990
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za po-

kojninsko in invalidsko zavarovanje Sloveni-
je, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana.

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

3. Datum izbire:
– sklop A: 16. 3. 1999,
– sklop B: 18. 3. 1999,
– sklop C: 22. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– merila, ki so bila navedena v razpisni

dokumentaciji,
– cena 30%,
– izpolnjevanje vseh meril v razpisni do-

kumentaciji 10%,
– garancijski pogoji 20%,
– kvaliteto in obseg ponudbe 10%,
– dobavni rok in rok izvedbe 20%,
– komercialni popust 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– sklop A “Harding”, d.o.o., Ljubljana,
– sklop B “TIPO Inženiring”, d.o.o., Ljub-

ljana,
– sklop C “Prelog”, d.o.o., Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe:
sklop A: dobava indukcijskih konvek-

torjev vertikalne izvedbe z nosilci in pri-
borom;

sklop B: izvedba priklopa in zagona
indukcijskih konvektorjev ter izvedbo
dobave, montaže in zagona črpalk, ce-
vovodov, ventilov in ostalega potrebne-
ga materiala;

sklop  C:  izvedba  dobave,  priklopa
ter  zagona  elektronske  regulacije
sobne  temperature  (IRC)  z  instalacijo
v parapetnem kanalu, kabelskih pali-
cah in izvedba dobave in montaže le-
sene obloge (maske), s podkonstrukci-
jo za indukcijske konvektorje in cevo-
vode.

Kraj izvedbe: ZPIZ Slovenije, Kolodvor-
ska ulica 15, 1518 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– skupaj 114,655.957,70 SIT brez pro-

metnega davka,
– sklop A 31,411.247 SIT brez promet-

nega davka,
– sklop B 34,295.226,10 SIT brez pro-

metnega davka,
– sklop C 48,949.484,60 SIT brez pro-

metnega davka.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– sklop A: 3,
– sklop B: 2,
– sklop C: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– sklop A: 34,418.889 SIT,

31,411.247 SIT,
– sklop B: 34,295.226,10 SIT,

31,717.009,50 SIT,
– sklop C: 51,219.012,80,

42,877.063,70 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-826.

Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Št. 403-0008/98 Ob-2991
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Sev-

nica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 8. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbene cene in kalkulantske os-

nove,
– plačilni pogoji in ugodnosti,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGP Posavje Sevnica, d.d.,
Trg svobode 11, Sevnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovodne-
ga sistema Blanca – I. faza.

7. Pogodbena vrednost: 59,942.204
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 63,731.873 SIT, 59,942.204 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

Občina Sevnica

Ob-2992
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3,
2250 Ptuj.

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

3. Datum izbire: 8. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, garancijski rok,
rok izvedbe del in ostali razpisani pogoji. Pri
ocenjevanju ponudb so bili upoštevani kri-
teriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradis gradbeno podjetje
gradnje Ptuj, d.d., Ormoška cesta 22, 2250
Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba globinskega
vodnjaka VG4 in povezovalnega vodo-
vodnega cevovoda v črpališču Skorba.

7. Pogodbena vrednost: 35,003.298 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,791.963 SIT, 35,003.298 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999; Ob-1483,
št. 4-99.

Komunalno podjetje Ptuj, d.d.

Ob-2993
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9,
Koper.

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

3. Datum izbire: 16. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena, druga merila, pred-
videna v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sitel, d.o.o., Ljubljana, Sav-
lje 89.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: PX Postojna – zame-
njava enosmernega in izmeničnega ne-
prekinjenega napajalnega sistema za
potrebe telekomunikacijskih in drugih
sistemov.

7. Pogodbena vrednost: 17,950.740
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,950.740 SIT, 17,950.740 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7 z dne 5. 2. 1999; Ob-734.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Koper

Ob-2994
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la, Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2,
8000 Novo mesto.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): potrjene reference, sposobnost
in usposobljenost ponudnika dela opraviti
kot javno naročilo zahteva, ugodna cena,
ekonomsko najugodnejša ponudba.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Novograd, d.d., Novo me-
sto, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je v Smolenji vasi – kanal 3.

7. Pogodbena vrednost: 12,641.658
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,068.471 SIT, 12,641.658 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999; Ob-1621.

JP Komunala, Novo mesto, d.o.o.

Št. 322-01/99 Ob-3019
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Aj-

dovščina, C. 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
in Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipa-
va.

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

3. Datum izbire: 7. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 50%, reference 30%, teh-
nična opremljenost 20%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kobal Ivan, s.p., Višnje 5a,
Col in Soško gozdno gospodarstvo Tolmin,
p.o., Brunov drevored 13, Tolmin.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ročna in strojna po-
pravila gozdnih cest v Občini Ajdovšči-
na in Vipava.

7. Pogodbena vrednost: Občina Aj-
dovščina: 1,831.361 SIT in 2,208.994 SIT,
Občina Vipava: 1,534.494 SIT in 268.393
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999.

Občina Ajdovščina
Občina Vipava

Št.110-1/93 Ob-3011
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 31. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: javna razsvetljava, d.d., Ljub-
ljana, Litijska 263.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: redno
vzdrževanje svetlobno signalnih naprav

in cestne razsvetljave na državnih ce-
stah na območju CP Ljubljana.

Kraj izvedbe: Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 16,361.026

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 23,646.055 SIT

in najnižje ponudbe: 16,361.026 SIT.
11., 12.
13. Datum  in  številka  objave  razpisa

v  Uradnem  listu  Republike  Slovenije:
Ur. l. RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999,
Ob-1291.

Direkcija RS za ceste

Št.110-1/93 Ob-3012
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 6. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: NIGRAD d.d., 2000 Mari-
bor, Strma ul. 8.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: redno
vzdrževanje svetlobno signalnih naprav
in cestne razsvetljave na državnih ce-
stah na območju CP Maribor.

Kraj izvedbe: Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 27,269.806

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 31,611.673 SIT

in najnižje ponudbe: 16,008.829 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999, Ob-1293.

Direkcija RS za ceste

Št.110-1/93 Ob-3013
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire:31. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: VIGRED VISOKO, 4212 Vi-
soko, Milje 44.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: redno
vzdrževanje svetlobno signalnih naprav
in cestne razsvetljave na državnih ce-
stah na območju CP Kranj.

Kraj izvedbe: Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 10,096.729

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 20,893.071 SIT

in najnižje ponudbe: 10,096.729 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999, Ob-1297.

Direkcija RS za ceste

Št.110-1/93 Ob-3014
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire:31. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: javna razsvetljava, d.d., Ljub-
ljana, Litijska 263.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: redno
vzdrževanje svetlobno signalnih naprav
in cestne razsvetljave na državnih ce-
stah na območju CP Koper.

Kraj izvedbe: Koper.
7. Pogodbena vrednost: 18,799.430 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 23,167.800 SIT

in najnižje ponudbe: 18,799.430 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999, Ob-1292.

Direkcija RS za ceste

Št.110-1/93 Ob-3015
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 31. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Elektrosignal d.o.o., 3000
Celje, Lava 6a.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: redno
vzdrževanje svetlobno signalnih naprav
in cestne razsvetljave na državnih ce-
stah na območju CP Celje.

Kraj izvedbe: Celje.
7. Pogodbena vrednost: 15,665.300 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 22,661.153 SIT

in najnižje ponudbe: 15,665.300 SIT.
11., 12.
13. Datum  in  številka  objave  razpisa

v  Uradnem  listu  Republike  Slovenije:
Ur. l. RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999,
Ob-1296.

Direkcija RS za ceste

Št.110-1/93 Ob-3016
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 31. 31. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Robert’s elektronik, 8351
Straža, Novomeška cesta 79.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: redno
vzdrževanje svetlobno signalnih naprav
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in cestne razsvetljave na državnih ce-
stah na območju CP Novo mesto.

Kraj izvedbe: Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 18,958.670

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 23,705.269 SIT

in najnižje ponudbe: 18,958.670 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999, Ob-1298.

Direkcija RS za ceste

Št.110-1/93 Ob-3017
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 31. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: javna razsvetljava, d.d., Ljub-
ljana, Litijska 263.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: redno
vzdrževanje svetlobno signalnih naprav
in cestne razsvetljave na državnih ce-
stah na območju CP Nova Gorica.

Kraj izvedbe: Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 18,354.833 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 21,114.280 SIT

in najnižje ponudbe: 18,354.833 SIT.
11., 12.
13. Datum  in  številka  objave  razpisa

v Uradnem listu Republike Slovenije:
Ur. l. RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999,
Ob-1290.

Direkcija RS za ceste

Št.110-1/93 Ob-3018
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Datum izbire: 6. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Nigrad d.d., 2000 Maribor,
Strma ul. 8.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: redno
vzdrževanje svetlobno signalnih naprav
in cestne razsvetljave na državnih ce-
stah na območju CP Ptuj.

Kraj izvedbe: Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 25,093.839 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje: 27,497.390 SIT

in najnižje ponudbe: 13,550.400 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999, Ob-1294.

Direkcija RS za ceste

Ob-3021
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna obči-

na Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): usposobljenost, reference,
ponudbena cena, najugodnejši garancijski
rok, plačilni pogoji, rok izvršitve del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Energogroup d.o.o., Trža-
ška 132, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija kanal-
izacije v Žusterni (kanalizacija za komu-
nalne vode s podmorskim izpustom in
vodovodom).

7. Pogodbena vrednost: 157,617.045,20
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 200,102.879,50 SIT, 157,617.045,20
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-654.

Mestna občina Koper

Ob-3020
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper.

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

3. Datum izbire: 26. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): usposobljenost, reference,
ponudbena cena, najugodnejši garancijski
rok, plačilni pogoji, rok izvršitve del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Geoit d.o.o. Ankaran,
Kolomban 37, 6280 Ankaran.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija objekta
Velika vrata 6 v Kopru.

7. Pogodbena vrednost: 14,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,000.000 SIT, 14.500.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13. 2. 1999, Ob-906.

Mestna občina Koper

Št. 110-1/99 Ob-3038
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Datum izbire: 12. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: CP
Ljubljana, Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rezkanje asfalta vo-
zišča na avtocestah.

7. Pogodbena vrednost: 21,691.800
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,392.800 SIT, 21,691.800 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 9, z dne 12. 2. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-3039
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Datum izbire: 12. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: SCT
d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: krpanje z vročo as-
faltno maso na območju AC baze Ljub-
ljana, AC baze Postojna in AC baze Hru-
šica.

7. Pogodbena vrednost: 105,664.317,09
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 113,376.735 SIT, 105,664.317,09
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 9, z dne 12. 2. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-3040
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Datum izbire: 12. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: Pos-
sehl d.o.o., Počehovska 25, 2000 Mari-
bor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zalivanje rež in raz-
pok na območju avtocest.

7. Pogodbena vrednost: 23,560.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 24,907.460 SIT, 23,560.000 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 9, z dne 12. 2. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-3041
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Datum izbire: 12. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev
za priznano usposobljenost in sposobnost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: CP
Ljubljana, Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija vozišča na
avtocesti A1 Šentilj – Koper, pododsek
Brezovica – CP Log na odseku 52 od
km 3,300 do km 6,050.

7. Pogodbena vrednost:
149,704.874,96 SIT

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 152,207.747 SIT, 149,704.874,96
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-3042
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Datum izbire: 12. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: CP
Ljubljana, Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija vozišča na
avtocesti A1 Šentilj – Koper, pododsek
Brezovica – CP Log na odseku 52 od
km 0,600 do km 3,300.

7. Pogodbena vrednost:
161,031.662,87 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 163,537.537 SIT, 161,031.662,87
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 21/99 Ob-3103
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pod-

lehnik, Podlehnik 9, Podlehnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, garancijski rok
in ostali razpisni pogoji. Pri ocenjevanju po-
nudb so bili upoštevani kriteriji navedeni v
razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Podjetje za gozdne gradnje in
hortikulturo Maribor, Kosarejva 4, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vodovodno omrežje
Podlehnik–Žetale in prečrpalnica.

7. Pogodbena vrednost:
46,511.233,73 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 74,726.942 SIT, 46,511.233,73 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999.

Občina Podlehnik

Št. 3/99 Ob-3104
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN – razpis
brez omejitev.

3. Datum izbire: 30. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference ter ustreznost in
kakovost ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IMP Promont montaža,
d.o.o., Pot k sejmišču 30, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija kot-
lovnice v ZD Ljubljana Vič.

7. Pogodbena vrednost:
29,985.996,10 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,311.845 SIT, 29,985.996,10 SIT.
11., 12., 13.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Št. 351-071/99 Ob-3105
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Hrpe-

lje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, Kozina.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis gradbenih
del brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na izbor je vplivala predvsem
najnižja cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Abert Godina, s.p. - Storitve
z gradbeno mehanizacijo, prevozništvo in
zidarstvo.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija vodnih virov
in krajevnega vodovoda - Slope.

7. Pogodbena vrednost: 53,103.163 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 79,415.639 SIT, 53,103.163 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 16. 10. 1998, Št.
411/98, Ob-7399.

Občina Hrpelje-Kozina

Št. 35101-8/98 Ob-3119
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Čr-

nomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 7. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Begrad d.d. Črnomelj, Za-
družna cesta 16, 8340 Črnomelj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vodovod Preloka I.
faza.

7. Pogodbena vrednost: 104,573.395
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
27,719.788,40 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 108,317.558,80 SIT in 104,573.395
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999, Ob-1445.

Občina Črnomelj

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 51-15/99 Ob-2949
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Ajdovščina, Tovarniška 3, 5270 Aj-
dovščina.

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

3. Datum izbire: 13. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): Zdravstveni dom Ajdovščina raz-
veljavlja postopek javnega naročila, objav-
ljenega v Uradnem listu RS, št. 13 z dne
5. 3. 1999.

Na podlagi 41. člena ZJN se je naročnik
odločil, da ne bo oddal naročila nobenemu
ponudniku in bo ponovil javni razpis.

5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.
Zdravstveni dom Ajdovščina
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Št. 1940 Ob-2950
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 7. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika v razpisni dokumentaciji, cena,
reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– predmet naročila 3.1., mletje lesnih
odpadkov: Tisa, d.o.o., Ižanska 213, Ljub-
ljana,

– predmet naročila 3.2., sejanje kom-
postiranih lesnih odpadkov: Cinkarna Celje,
Kidričeva 26, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: mletje
lesnih odpadkov in sejanje kompostira-
nih lesnih odpadkov v letu 1999 za od-
lagališče Barje v Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost:
– predmet naročila 3.1.: 638 SIT/m3

zmletih odpadkov,
– predmet naročila 3.2.: 360 SIT/m3

presejanih odpadkov.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– predmet naročila 3.1.: 650 SIT/m3,

638 SIT/m3,
– predmet naročila: 3.2.: 1.000 SIT/m3,

360 SIT/m3.
11., 12.

Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 322-01/99-07 Ob-2951
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Tr-

žič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
javnega naročila za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 6. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ugodnejši pogoji, nižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gozdno gospodarstvo Kranj,
d.d., Cesta Staneta Žagarja 53, Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: redno
in tekoče vzdrževanje cest v državnih
gozdovih na območju Občine Tržič v le-
tu 1999.

7. Pogodbena vrednost: 6,475.400 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,789.400 SIT, 6,475.400 SIT.
11., 12.

Občina Tržič

Št. 322-01/99-07 Ob-2952
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Tr-

žič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
javnega naročila za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 6. 4. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): ugodnejši pogoji, nižja cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nigram, d.o.o., Snakovška
12, Križe.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: redno
in tekoče vzdrževanje cest v zasebnih
gozdovih na območju Občine Tržič v le-
tu 1999.

7. Pogodbena vrednost: 4,212.700 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,572.700 SIT, 4,212.700 SIT.
11., 12.

Občina Tržič

Ob-2953
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 izva-
jalca brez omejitev za izvajanje storitev
čiščenja in varovanja poslovnih prosto-
rov v RTH, d.o.o. – področje Trbovlje.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponud-
be je bilo 12. 4. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na ponovni javni razpis za izvaja-
nje storitev čiščenja in fizičnega varovanja
poslovnih prostorov je prispela samo ena
ponudba.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročilo je dodeljeno edine-
mu ponudniku podjetju Fortuna, d.o.o., iz
Trbovelj.

6.
7. Pogodbena vrednost: 58,341.720

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 51/0 Ob-2954
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

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

3. Datum izbire: 9. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila za dodelitev naročila so
bila boljše reference podjetja in najnižja po-
nujena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Savaprojekt Krško, d.d.,
C.K.Ž. 59, 8270 Krško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje nadzora prostora za dekontaminaci-
jo v NE Krško.

7. Pogodbena vrednost: 12,500.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,890.000 SIT, 12,500.000
SIT/1,600.310,40 SIT – ponudnik je po-
nudil del storitve – nadzor za elektro dela.

11.
12. Datum in številka objave razpisa:

Uradni list RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 032-08/99-7 Ob-2955
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za malo gospodarstvo in turizem, Trg svo-
bode 3, Maribor.

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

3. Datum izbire: 9. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): strokovna usposobljenost ka-
drov, ugodna cena, reference z izvajanjem
tovrstnih projektov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Projekt Nova Gorica, d.d.,
Kidričeva 9a, Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sveto-
valni inženiring z izdelavo investicijske
dokumentacije za rekonstrukcijo turi-
stične ceste od Liga proti odcepu za
Nozno, na dolžini 3km.

7. Pogodbena vrednost: 6,655.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,119.000 SIT, 5,981.455 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem

Št. 35301-6/99-17/1 Ob-2956
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
a) ponudbena cena,
b) način in rok plačila,
c) rok odstranitve,
d) velikost deponije,
e) oddaljenost deponije od Kranja,
f) reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Avtoodpad Atoagent, Vrho-
vec Srečo, s.p., Vir, Bukovčeva 17, 1230
Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: od-
voz, hramba in razgradnja zapuščenih
vozil.

7. Pogodbena vrednost: 3,000.000 SIT,
brez vključenega davka od storitev.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,500.000 SIT, 2,500.000 SIT.
11., 12.

Mestna občina Kranj

Št. 2.0.-1121/99 Ob3088
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice d.d., Ljubljana, Kolodvorska ulica
11, 1506 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 21. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– popolna skladnost ponudbe z razpi-

snimi pogoji,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
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– način zagotavljanja in dokazovanja ka-
kovosti,

– druge ugodnosti,
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Sommy d.o.o., Nove loke
46, Mozirje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: antikorozijska zašči-
ta drogov vozne mreže na elektrificirani
progah Slovenskih železnic d.d.

7. Pogodbena vrednost:
24,000.000 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: nima pod-
izvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,000.000 SIT, 24,000.000 SIT.
11., 12., 13.

Slovenske železnice d.d.

Št. 045-0/93-1/7 Ob-3043
1. Naročnik: Republika Slovenija Držav-

ni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, tele-
faks 061/12-58-160.

2. Način izbire: javni razpis za izbiro iz-
vajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila:
– reference ponudnika pri podobnih na-

ročilih in podobnem obsegu ter primerljivi
tehnologiji,

– usposobljenost osebja (sestava tima,
poklicna usposobljenost in stalnost osebja),

– cena,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti.
Utemeljitev izbire: Izbrani ponudnik je od-

dal ponudbo, ki najbolj ustreza navedenim
merilom.

5. Ime in naslov izvajalcev, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: LIZ inženiniring, podjetje
za pripravo in izvedbo investicij d.d., Vurni-
kova 2, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izbira
izvajalca za opravljanje storitev sve-
tovalnega  (investitorskega)  inženirin-
ga  pri  prenovi  velike  dvorane  Držav-
nega zbora Republike Slovenije:

I. pripravljalna dela,
II. nadzor nad izgradnjo,
III. ekonomsko finančna opravila,
IV. pravna in administrativno-tehnična

opravila.
7. Pogodbena vrednost:
I. pripravljalna dela: 0,60%,
II. nadzor nad izgradnjo: 1,20%,
III. ekonomsko finančna opravila: 0,35%,
IV. pravna in administrativno-tehnična

opravila: 0,15%.
Vrednosti so izražene v odstotkih od

vrednosti pogodbenih del.
V cenah je upoštevan veljavni prometni

davek v višini 6,5%.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I. Pripravljalna dela: 1,25%, 0,60%,
II. Nadzor nad izgradnjo: 2,20%, 1,10%,
III. Ekonomsko finančna opravila: 0,78%,

0,20%,
IV. Pravna in administrativno-tehnična

opravila: 0,89%, 0,15%.

Vrednosti so izražene v odstotkih od
vrednosti pogodbenih del.

V cenah je upoštevan veljavni prometni
davek v višini 6,5%.

11., 12.
Državni zbor RS

Št. 90315-1/1999-17 Ob-3076
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 6. 4. 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: velja za vseh
pet razpisanih nalog enako in sicer:

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: Geofoto d.o.o., Titova ce-

sta 34, 2310 Slovenska Bistrica,
– naloga 3.2.: Geodetski zavod Sloveni-

je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
– naloga 3.3.: ni oddana,
– naloga 3.4.: GZ Maribor - geodetske

dejavnosti, Partizanska cesta 12, 2000 Ma-
ribor,

– naloga 3.5.: GZ Maribor - geodetske
dejavnosti, Partizanska cesta 12, 2000 Ma-
ribor,

– naloga 3.6.: Pars d.o.o., Mestni trg 2,
5280 Idrija,

– naloga 3.7.: Geodetski zavod Sloveni-
je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,

– naloga 3.8.: Pars d.o.o., Mestni trg 2,
5280 Idrija,

– naloga 3.9.: Gemar d.o.o., Pristaniška
12, 6000 Koper,

– naloga 3.10.: Geodetski zavod Celje,
Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje,

– naloga 3.11.: Geodetski zavod Celje,
Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje,

– naloga 3.12.: Geodetski zavod Sloveni-
je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– topografsko-katastrska nova izme-

ra Vinarje,
– zemljiškokatastrska nova izmera

Sežana,
– topografsko-katastrska nova izme-

ra Kidričevo,
– topografsko-katastrska nova izme-

ra Ptuj,
– zemljiškokatastrska nova izmera

Miren-Kostanjevica,
– zemljiškokatastrska nova izmera

Gradišče,
– zemljiškokatastrska nova izmera

Črniče,
– sanacija zemljiškega katastra v k.o.

Malija,
– zemljiškokatastrska nova izmera s

sanacijo na območju IOGU Žalec,
– zemljiškokatastrska nova izmera s

sanacijo Mokronog,

– zemljiškokatastrska nova izmera s
sanacijo Lukovek.

7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 9,812.000 SIT,
– naloga 3.2.: 9,970.000 SIT,
– naloga 3.4.: 2,800.000 SIT,
– naloga 3.5.: 8,079.710 SIT,
– naloga 3.6.: 7,500.000 SIT,
– naloga 3.7.: 6,870.000 SIT,
– naloga 3.8.: 14,000.000 SIT,
– naloga 3.9.: 9,800.000 SIT,
– naloga 3.10.: 5,820.000 SIT,
– naloga 3.11.: 5,140.000 SIT,
– naloga 3.12.: 4,949.000 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!): podizvajalci bodo sodelovali samo
pri izvedbi naslednje naloge in sicer:

– naloga 3.1.: 49% vrednosti pogodbe-
nega dela,

– naloga 3.4.: 4% vrednosti pogodbe-
nega dela,

– naloga 3.5.: 4% vrednosti pogodbe-
nega dela,

– naloga 3.6.: 29% vrednosti pogodbe-
nega dela,

– naloga 3.8.: 25% vrednosti pogodbe-
nega dela,

– naloga 3.10.: 2,6% vrednosti pogod-
benega dela,

– naloga 3.11.: 2,6% vrednosti pogod-
benega dela.

9. Število prejetih ponudb:
– naloga 3.1.: 4,
– naloga 3.2.: 3,
– naloga 3.3.: 0,
– naloga 3.4.: 5,
– naloga 3.5.: 4,
– naloga 3.6.: 3,
– naloga 3.7.: 3,
– naloga 3.8.: 3,
– naloga 3.9.: 3,
– naloga 3.10.: 3,
– naloga 3.10.: 3,
– naloga 3.10.: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– naloga 3.1.: najnižja 9,335.250 SIT,

najvišja 13,480.000 SIT,
– naloga 3.2.: najnižja 9,970.000 SIT,

najvišja 12,162.00 SIT,
– naloga 3.4.: najnižja 2,800.000 SIT,

najvišja 5,000.000 SIT,
– naloga 3.5.: najnižja 8,079.710 SIT,

najvišja 9,960.000 SIT,
– naloga 3.6.: najnižja 7,500.000 SIT,

najvišja 8,200.000 SIT,
– naloga 3.7.: najnižja 6,870.000 SIT,

najvišja 8,933.000 SIT,
– naloga 3.8.: najnižja 14,000.000 SIT,

najvišja 14,602.175 SIT,
– naloga 3.9.: najnižja 9,800.000 SIT,

najvišja 11,123.698 SIT,
– naloga 3.10.: najnižja 5,820.000 SIT,

najvišja 6,780.000 SIT,
– naloga 3.11.: najnižja 5,140.000 SIT,

najvišja 5,950.000 SIT,
– naloga 3.12.: najnižja 4,949.000 SIT,

najvišja 5,900.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.

Geodetska uprava RS
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Dvostopenjski javni razpis

Ob-2897
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega po-
nudnika (3. člen ZJN): dvostopenjski javni
razpis.

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

trebno dobaviti: oprema za avtomatizaci-
jo glavnega črpališča na k. - 130 v jami
Preloge.

(c), (č), (d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Elektro dejavnost, Mira Tepej, Partizanska
78, Velenje, soba 107, od 8. do 12. ure,
tel. 063/853312-1755, faks
063/861-833.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 3. 5. 1999 do
7. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT, virman št. ra-
čuna 52800-601-23430.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Premogovnik Velenje, d.d.,
vložišče, Partizanska 78, 3320 Velenje, so-
ba št. 240.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 6. 1999 ob 10. uri, Premogovnik Velenje,
d.d., Partizanska 78, Velenje, soba št. 221.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa

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

13.
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 Kotnik Anton, univ. dipl.
inž. el., tel. 063/853-312-1930, faks
063/861-833.

16., 17.
Premogovnik Velenje

Zbiranje ponudb

Št. 8-190 Ob-3097
Na podlagi prvega odstavka 18. in

54. člena ZJN objavlja naročnik Cankarjev
dom, kulturni in kongresni center, Prešer-
nova 10, 1000 Ljubljana

zbiranje ponudb
za nabavo reflektorjev tipa moving

head
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki dobijo pri naročniku v tajništvu tehnične-
ga sektorja tel. 061-1767175 od 26. 4. do
6. 5. 1999 vsak delovni dan od 8. do
12. ure ali jo zahtevajo po faksu
061-223-896 in prejmejo po pošti.

Ponudbe je potrebno predložiti najka-
sneje do 7. 5. 1999 do 12. ure po pošti na
naslov naročnika ali osebno v vložišče na-
ročnika.

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za nabavo
reflektorjev“.

Ocenjena vrednost naročila je okrog
3,000.000 SIT.

Datum dobave je 15. 6. 1999.
Odpiranje ponudb bo 7. 5. 1999 ob

14. uri na sedežu naročnika, sejna soba
I. nadstropje.

Merila za dodelitev naročila, omejitve,
navodila in natančna specifikacija so nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Cankarjev dom

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve jav-

nega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Popravek
Ob-3125

V javnem razpisu za dobavitelja opreme
Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 23-24 z
dne 10. 4. 1999, Ob-2526, se besedilo v:

– zadnjem odstavku 3. točke,... “najkasne-
je šest tednov”... popravi v ...”štiri tedne”...

– 5. točki, ki se nanaša na prispetje
ponudb “do dne 18. 5. 1999 ob 12. uri”
popravi na “do dne 24. 5. 1999, do 11.
ure”, in odpiranje ponudb “dne 20. 5. 1999
ob 11. uri” popravi na “dne 24. 5. 1999
ob 12. uri.”

Republika Slovenija
Ministrstvo za malo gospodarstvo in

turizem

3. Tender Dossier
Written request for the Tender Dossier

should be received “at last four weeks”...
5. Submission of tenders
Tender Dossier must be submitted at

latest “on 24. 5. 1999 at 11. a.m.”...
The tenders will be opened in public

session “on 24. 5. 1999 at 12. a.m.”.
Ministry of Small Enterprises and

Tourism

Št. 1671 Ob-2945
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Ljubljana, Sekcija za vzdr-

ževanje signalnovarnostnih in telekomuni-
kacijskih naprav Celje, Ulica XIV. divizije 2,
Celje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: edino podjet-
je, ki je strokovno in tehnično usposobljeno
za izvedbo tovrstnih del v Sloveniji.

3. Datum izbire: 14. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): Iskra Sistemi je za izvedbo to-
vrstnih del edino usposobljena strokovno in
tehnično in je istočasno tudi razvijalec, kon-
strukter in proizvajalec te opreme, kar zago-
tavlja z zalivkanjem opreme, v Sloveniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra Sistemi, d.d., Stegne
21, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: SVTK Celje – ob-
močje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: rezervni deli za elektro-
relejne SV naprave.

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Slovenske železnice, d.d.,
SVTK Celje

Št. 1673 Ob-2946
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Ljubljana, Sekcija za vzdr-
ževanje signalnovarnostnih in telekomuni-
kacijskih naprav Celje, Ulica XIV. divizije 2,
Celje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: edino podjet-
je, ki je strokovno in tehnično usposobljeno
za izvedbo tovrstnih del v Sloveniji.

3. Datum izbire: 14. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): PAP Telematika je za izvedbo
tovrstnih del strokovno in tehnično uspo-
sobljena in je tudi edina, ki ima tovrstne
rezervne dele in tehnično dokumentacijo v
Sloveniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PAP Telematika, d.d., Pivo-
varniška 6, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Postaja Dravograd na
progi Maribor-Prevalje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža avto-
matike RO-SP za obnovo SV naprave na
postaji Dravograd.

7. Pogodbena vrednost:
13,999.646,52 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Slovenske železnice, d.d.,
SVTK Celje

Št. 1672 Ob-2947
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske že-

leznice, d.d., Ljubljana, Sekcija za vzdrževa-
nje signalnovarnsotnih in telekomunikacijskih
naprav Celje, Ulica XIV. divizije 2, Celje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
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nu zakona o javnih naročilih: edino podjet-
je, ki je strokovno in tehnično usposobljeno
za izvedbo tovrstnih del v Sloveniji.

3. Datum izbire: 14. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): Iskra Sistemi je edini razvijalec,
konstrukter in proizvajalec tovrstne opreme
za zavarovanje cestnih prehodov v Sloveniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra Sistemi, d.d., Stegne
21, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: CPr Obrežje med po-
stajama Zidani Most in Rimske Toplice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: avtomatika za zavarovanje
cestnega prehoda s sistemom CPr DK.

7. Pogodbena vrednost: 65,234.021
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Slovenske železnice, d.d.,
SVTK Celje

Št. 54/0 Ob-2948
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 4. točka prve-
ga odstavka 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 15. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani dobavitelj je edini, ki je
sposoben in kvalificiran izdelati cevaste vse-
bnike (TTC II - 1), skladno z zahtevami in
veljavnimi predpisi.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Metalna Senovo, Titova 52,
Senovo.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je

potrebno dobaviti: cevasti vsebniki
(TTC II - 1) – 30 kos.

7. Pogodbena vrednost: 6,420.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podatka.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-3089
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
17/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka

55. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) ter 117. in 118. členom
pravil in postopkov Evropske unije za izved-
bo javnih razpisov objavlja Občina Gornja
Radgona

javni razpis za izbiro izvajalca
za čistilno napravo v Gornji Radgoni

Izvedbo del sofinancira Evropska komi-
sija iz sredstev PHARE, v okviru Programa
prekomejnega sodelovanja Slovenija-Avstri-
ja 1996 št. SL-9608.05.01. Na razpis se
lahko enakopravno prijavijo vse fizične in
pravne osebe iz držav, članic Evropske uni-
je in iz držav, prejemnic sredstev programa
Phare. Tudi vgrajeni materiali in oprema mo-
rajo izvirati iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izvedba glavnega ko-

lektorja od obstoječega zadrževalnega ba-
zane do lokacije čistilne naprave in izgrad-
nja enega zadrževalnega bazena. Dolžina
kolektorja je ca. 3000 m, premer je
600 mm, zadrževalni bazen pa ima volu-
men 250 m3. Lokacija del je Gornja Rad-
gona.

V primeru, da bo vrednost ponudb pre-
segla razpoložljiva sredstva, ima naročnik
pravico, da po lastni presoji iz razpisa izloči
določena razpisana dela. Predvideni čas pri-
četka del je največ 28 dni po podpisu po-
godbe, predvideni rok dokončanja del pa
31. december 1999.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Izbira izvajalca bo potekala po postop-
ku, ki ga predpisuje Priročnik za decentra-
lizirani implementacijiski sistem (DIS Ma-
nual, Evropska komisija, september 1997).
Pogoji pogodbe bodo ustrezali pogojem
Federation Internationale des Ingeni-
eurs-Conseils Conditions of Contract for
Works of Civil Engineering Construction
(Red Book, fourth edition, FIDIC
1987/92).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– letni promet gradbenih del v letih
1996/1998 mora znašati najmanj
1,600.000 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih dveh letih na vsaj štirih projektih, pri
katerih je bil ponudnik glavni izvajalec in ki
so po naravi in zapletenosti primerljivi z raz-
pisanimi deli;

– pri katerih znaša delež dolgov v vseh
obveznostih manj kot 65%.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 2% vrednosti njegove ponud-
be v EUR ali SIT ali v protivrednosti v kateri-
koli konvertibilni valuti.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko razpisno dokumenta-

cijo v angleškem jeziku pridobijo pri Vod-
nogospodarskem Inštitutu, Hajdrihova 28,
1015 Ljubljana, tel: +386-61-1775 329,
faks +386-61-1264 162, Liljana Smiljič,
po vplačilu nevračljivega zneska 150 EUR
na ŽR št. 50106-601-263398 s pripisom
“Za razpisno dokumentacijo za Čistilno na-
pravo  Gornja  Radgona”.  Znesek  se
plača  v  SIT  po  menjalnem  tečaju  Banke

Slovenije na dan objave razpisa v Uradnem
listu RS.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 28 aprila 1999 dalje
vsak delavnik od 9. do 13. ure. Za vse
dodatne informacije je pooblaščena Liljana
Smiljič. Za ponudnike bo, pred ogledom
kraja gradbišča, organiziran informativni se-
stanek dne 7. maja 1999 ob 10. uri zjutraj
na naslovu: Občina Gornja Radgona, Parti-
zanska 13, 9250 Gornja Radgona.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pris-

peti najkasneje do 3 junija 1999 do 10. ure
zjutraj po lokalnem času na naslov: Občina
Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250
Gornja Radgona. Ovojnice morajo biti zapr-
te in jasno označene: “Do not open – for
Tender Waste Water Treatment Plant in Gor-
nja Radgona; Ne odpiraj – Ponudba za raz-
pis: Čistilna naprava v Gornji Radgoni”. Od-
piranje ponudb bo javno, isti dan, na istem
naslovu ob 10.30 po lokalnem času. Pri
odpiranju ponudb lahko sodeluje predstav-
nik ponudnika, ki se izkaže s pisnim poobla-
stilom.

Občina Gornja Radgona

In accordance with the Regulation on
ratification of Framework Agreement be-
tween the Government of Republic of Slov-
enia and European Commission on imple-
mentation of measures on financial, techni-
cal and other forms of co-operation (OG RS
17/93), referring to Public Procurement
Law, section 9, paragraph 1 of article 55
(OG RS 24/97) and according to Articles
117 & 118 of the European Union Regula-
tions and Procedures of Public Tender Per-
formed Municipality of Gornja Radgona an-
nounces

Invitation for Tenders
for Waste Water Treatment Plant in

Gornja Radgona
The works are co-financed by the Euro-

pean Commission from PHARE funds in the
framework of Phare CBC Programme
Slovenia-Austria 1996 No.:
SL-9608.05.01. Participation is open on
equal terms to all natural and legal persons
of Member States of the European Union
and of the beneficiary countries of the
PHARE programme. Supplies of materials
and equipment offered must also originate
from those countries.

1. Subject to Tender
The Invitation to Tender is issued for the

selection of the Contractor for the construc-
tion of main sewer from the existing retain-
ing basin to the location of the Waste Water
Treatment Plant and the construction of the
retaining basin. The length of the main sew-
er is about 3000 m, the diameter si 600
mm, the retaining basin has a volume of
250 m3. The location of works is town Gorn-
ja Radgona.

In the case Tender’s value exceeds
available funds, the Contracting Authority
reserves the right to reduce parts of ten-
der works. The Works shall start at the
latest 28 days after the signing of the Con-
tract and shall be finalized by 31 Decem-
ber 1999.
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2. Procedure and Conditions of the Con-
tract

The procedure for the contract award
will follow the Decentralised Implementa-
tion System Manual (DIS Manual, Europe-
an Commission, September 1997). The
conditions of the contract will be in ac-
cordance with the Federation Internation-
ale des Ingenieurs-Conseils Conditions of
Contract for Works of Civil Engineering
Construction (Red Book, fourth edition,
FIDIC 1987/92).

Tenders for the construction works
should  be  submitted  only  by  companies
and  natural  persons  meeting  the  mini-
mum qualifying criteria including, but not
limited to:

– annual turnover in construction works
for the year 1996/1998 of at least EUR
1.600.000,00;

– successful experience as the prime
contractor in construction of at least four
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last two years;

– the ratio of total debts/total liabilities
of the bidder shall not exceed 65%.

All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 2% of the
Tender price in EUR or SIT or in any other
equivalent foreign convertible currency.

3. Tender Dossier
Tender Dossier in the English language

may be obtained from the following address
Vodnogospodarski Inštitut, Hajdrihova 28,
1015 Ljubljana, phone: +386-61-1775
329, fax: +386-61-1264 162, Liljana
Smiljič, upon payment of nonrefundable fee
of EUR 150,00 to the bank account No.
50106-601-263398 with the notice “For
Tender Dossier Waste Water Treatment
Plant in Gornja Radgona”. The fee shall be
paid in the equivalent amount in SIT on the
rate issued by the National Bank of Slovenia
on the day of the announcement of the Ten-
der in the OG RS.

Only tenderers purchasing the tender
documents will be eligible to submit their
offers. The Tender Dossiers are available
from 28 April 1999 from 9:00 to 13:00 hrs.
For all additional information please contact
the responsible person Liljana Smiljič,
phone +386-61-1775 329, fax
+386-61-1264 162. A clarification meeting
and a prior site visit will be held on 7 May
1999 at 10:00 hrs local time at the Munici-
pality of Gornja Radgona, Partizanska 13,
9250 Gornja Radgona.

4. Submission of Tenders
Complete Tenders in the English lan-

guage must be delivered by the latest on 3
June 1999 by 10:00 hrs local time to the
address Municipality of Gornja Radgona,
Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona. The
sealed envelope has to be marked “Do not
open – for Tender – Waste Water Treat-
ment Palant in Gornja Radgona; Ne odpiraj
– ponudba na razpis Čistilna naprava v Gorn-
ji Radgoni”. The opening of bids will be
public on the same day at 10:30 hrs local
time at the same address. At the opening
session one Tenderer’s representative, sub-
mitting the power of attorney may partici-
pate.

Municipality of Gornja Radgona

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. 1427/99 Ob-2983
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Sekcija za vzdrževanje sig-
nalnovarnostnih in telekomunikacijskih na-
prav Ljubljana, Trg OF 7/II, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: edino
podjetje, ki je strokovno in tehnično uspo-
sobljeno za izvedbo tovrstnih del v Sloveniji.

3. Datum izbire: 12. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za izvedbo tovrstnih del je stro-
kovno in tehnično usposobljena samo firma
Iskra Sistemi, Avtomatizacija procesov, d.d.,
ki je tudi razvijalec, konstruktor in proizvaja-
lec te opreme in razpolaga z intelektualno
lastnino, kar zagotavlja z zalivkanjem opre-
me.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra Sistemi, Avtomatizaci-
ja procesov, d.d., Ljubljana, Stegne 21,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: sa-
nacija relejnih skupin signalnovarnost-
nih naprav sistema SI-Te-I-30 in NPI.

7. Pogodbena vrednost: 43,500.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 7139/99 Ob-2984
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
stavbna zemljišča, Tomšičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: izvaja-
lec izvaja večletni znanstveno-raziskovalni
projekt objave specialnega zemljevida Slo-
venije, po posameznih etapah, z naslovom
“Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763 –
1787”, za kar ima ustrezne strokovno oziro-
ma znanstveno-raziskovalne kadre s pravi-
cami intelektualne lastnine in je V. zvezek
predmet oddaje.

3. Datum izbire: 12. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): navedeno v 2. točki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Znanstveno raziskovalni cen-
ter SAZU, Ljubljana, Gosposka 13.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: na-
tis zemljevida in odkup 100 kosov za
potrebe strokovnih služb naročnika.

7. Pogodbena vrednost: 4,856.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: drugih po-

nudb ni bilo, naročnik je primerjal stroške in

dosedanje rezultate dela s podobnimi to-
vrstnimi storitvami.

10., 11.
Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava

Ob-2985
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjet-

je Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB
18, 8280 Brestanica.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 7. in
8. točki prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih.

3. Datum izbire: 30. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): 7. in 8. točka prvega odstavka
55. člena ZJN.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: IBE, d.d., Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava projektne dokumentacije stikališč
splošne lastne rabe 10,5 kV in 0,4 kV ter
stikališča 11 kV.

7. Pogodbena vrednost: 18,491.390 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Ob-2986
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjet-

je Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB
18, 8280 Brestanica.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 30. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): primerna strokovna in tehnična
usposobljenost ter organiziranost, komplet-
nost za celoten obseg periodičnih meritev,
preiskusov in analiz, ponovljivost meritev in
preiskusov, poznavanje naprav, opreme in
tehnologije, vse v skladu s 3. točko prvega
odstavka 55. člena ZJN.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Elektroinštitut Milan Vidmar,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
vajanje meritev, preiskusov in analiz na
VN opremi in ozemljitvenem ter strelo-
vodnem sistemu elektrarne.

7. Pogodbena vrednost: 13,293.240 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Št. 2/99-449 Ob-2855
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Zdravstveni dom Celje,
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Gregorčičeva 5, Celje, tel. 063/434-000,
faks 063/441-356.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. (a) Kraj dobave: JZ Zdravstveni dom
Celje, Gregorčičeva 5, Celje.

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

– računalniki:
· mrežna delovna postaja: brez ekra-

na 15 kom, z ekranom 45 kom;
· samostojni ali mrežni računalniki 10

kom;
· nadomestni deli za posodobitev (30

kom) obstoječih računalnikov;
– tiskalniki:
· 30 kom, matrični A4 format;
· 20 kom ink-jet – A4 format;
· 10 kom laserski – A4 format;
(podrobnosti so navedene v razpisni do-

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

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: va-
riantne in delne ponudbe ne bodo upošte-
vane.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,500.000 SIT.

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

leto po sklenitvi pogodbe; začetek dobave,
takoj po sklenitvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto po skenitvi pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Skupnost zavoda osnovne zdravstvene de-
javnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, Ce-
lje, (tel. 063/434-615).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od objave v Ur. l. RS,
do 10. 5. 1999, od 8. do 12. ure – vsak
delovni dan od ponedeljka do petka.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 10.000 SIT in se
plača na žiro račun: 50700-603-31892.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 12. 5. 1999 do 14.
ure, in to v zaprti ovojnici z oznako: Ne odpi-
raj – javni razpis – Ponudba za dobavo raču-
nalniške opreme, ter navedbo številke obja-
ve javnega razpisa. Na nahrbtni strani ovojni-
ce mora biti označen naslov pošiljatelja.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva 5, Celje – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 1999 ob 8. uri v prostorih predaval-
nice ZD Celje, Gregorčičeva 5, Celje (klet).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, 10% vrednosti ponudbe, veljavnost
najmanj 10 dni po poteku veljavnosti po-
godbe in izjava banke, da bo ponudnik do-
bil garancijo za dobro izvedbo posla.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo brez avansa, pla-
čilo računa najmanj 30 dni po dobavi in
montaži.

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

bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, skle-
njena za čas od podpisa pogodbe do reali-
zacije nabave in zahtevana garancija za brez-
hibno delovanje aparature.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
da proti ponudniku ni uveden stečajni po-
stopek, da ima veljavno registracijo, stro-
kovnost, da ima poravnane davke, da prila-
ga BON 1, 2 ali 3, da spoštuje dobavni rok,
da nudi garancijo, reference in servis. Da
prilaga garancijo za resnost ponudbe in do-
bro izvedbo posla in da soglaša s pogoji
pogodbe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 12. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
garancija in servis, število redno zaposlenih
in strokovne reference; finančna zmožnost
(prihodki od prodaje računalniške opreme).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: (strokovno-tehnične) lahko dobi ponud-
nik SZOZD Celjske regije (tel.
063/434-617) pri Marjanu Kroflič.

16., 17.
Zdravstveni dom Celje

Št. 62/99 Ob-2906
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Gorica, Goriška cesta
48, 3320 Velenje, tel. 063/402-911, faks
063/856- 332.

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

trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

c) Ocenjena vrednost naročila:
19,700.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: začetek
25. 8. 1999 in zaključek 25. 8. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: OŠ Gorica, Goriška cesta
49, 3320 Velenje, kont. oseba Mirjana
Poljanšek, tel. 063/402-912, faks
063/856-332.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 14. 5. 1999 za
5.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati: z virma-
nom na ŽR št. 52800-603-38916.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene do 20. 5. 1999
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: OŠ Gorica, Goriška cesta
48, 3320 Velenje, tel. 402-912, prevzem-
nik tajnica Mirjana Poljanšek.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom” Ponudba – ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo: prehrambeno
blago.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 20. 5. 1999 ob 12.
uri v zbornici OŠ Gorica, Goriška cesta 48,
3320 Velenje.

7.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu daje ravnatelj Ivan Planinc.

10., 11.
OŠ Gorica, Velenje

Št. 4/99 Ob-2967
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Nova Gorica,
5000 Nova Gorica, Gregorčičeva 16, faks
065/1294-160.

2. Kraj dobave: Dom upokojencev Nova
Gorica, Nova Gorica, Gregorčičeva 16.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: živila in ma-
terial za prehrano: sadje.

(a), (b)
(c) Ocenjena vrednost naročila:

1,350.000 SIT.
4. Predvideni čas dobave: 6 mesecev:

od 1. 6. 1999 do 31. 12. 1999.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
upokojencev Nova Gorica, Nova Gorica,
Gregorčičeva 16, tajništvo, tel.
065/1291-164, med 8. in 13. uro, po
enodnevni predhodni najavi po faksu in pri-
ložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumen-
tacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 5. 1999 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
52000-603-31390, pri Agenciji za plačilni
promet Nova Gorica.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: do 13. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dom upokojencev Nova Go-
rica, Nova Gorica, Gregorčičeva 16, tajniš-
tvo.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpi-
raj”, z navedbo št. Uradnega lista RS, razpi-
sno skupino blaga in naslovom ponudnika.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 5. 1999 ob
13. uri, na naslovu naročnika: Dom upoko-
jencev Nova Gorica, Nova Gorica, Gregor-
čičeva 16, v klubu.

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

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): kriteriji, določeni v razpisni
dokumentaciji, najnižja cena.

10.
Dom upokojencev Nova Gorica

Št. 143/99 Ob-2975
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmi-
helska c. 1, Novo mesto, faks 323-097.

2. (a) Kraj dobave: Šmihelska c. 1, No-
vo mesto.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava pralnih in čistil-
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nih sredstev (specifikacija je priloga razpi-
sne dokumentacije).

(c) Ocenjena vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska c. 1, Novo mesto, nabav-
na služba: Nada Povše.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 6. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, samo negoto-
vinsko na ŽR: 52100-603-30372.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 5. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Novo me-
sto, Šmihelska c. 1, Novo mesto, tajništvo
Splošne bolnišnice.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 1999 ob 13. uri v sejni sobi Splošne
bolnišnice Novo mesto.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki mo-
rajo nastopati samostojno.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: samo pisno, kontaktna oseba g. Pater-
nost, nabavna služba Splošne bolnišnice
Novo mesto, faks 323-097.

10.
Splošna bolnišnica

Novo mesto

Št. 140/99 Ob-2976
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmi-
helska c. 1, Novo mesto, faks 323-097.

2. (a) Kraj dobave: Šmihelska c. 1, No-
vo mesto.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava pisarniškega ma-
teriala in papirne konfekcije (specifikaci-
ja je priloga razpisne dokumentacije).

(c) Ocenjena vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska c. 1, Novo mesto, nabav-
na služba: Nada Povše.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 6. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, samo negoto-
vinsko na ŽR: 52100-603-30372.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 5. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Novo me-
sto, Šmihelska c. 1, Novo mesto, tajništvo
Splošne bolnišnice.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 1999 ob 11. uri v sejni sobi Splošne
bolnišnice Novo mesto.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji

bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki mo-
rajo nastopati samostojno.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: samo pisno, kontaktna oseba g. Pater-
nost, nabavna služba Splošne bolnišnice
Novo mesto, faks 323-097.

10.
Splošna bolnišnica

Novo mesto

Št. 05/99 Ob-2977
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gos-
posvetska c. 9, Kranj.

2. (a) Kraj dobave: organizacijske enote
(OE) zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniška oprema
skladno z razpisno dokumentacijo.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
in sicer od 1. 6. 1999 do 31. 5. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, Gosposvetska c. 9, Kranj, uprava za-
voda, Milana Vinter-Šambar, faks
064/226-718, tel. 064/282-518.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 12. 5. 1999 med
10. in 13. uro po enodnevni predhodni na-
javi po faksu.

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

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 20. 5. 1999 do 10.
ure.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj”
in s številko javnega razpisa v Uradnem listu
Republike Slovenije.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 5. 1999 ob
12. uri na naslovu: OZG Kranj – OE
Zdravstveni dom Kranj, Gosposvetska c.
10, Kranj, II. nadstropje, knjižnica.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
je skladna z razpisno dokumentacijo.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): pogoji iz razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije povezane s tem javnim
razpisom se sprejemajo do 17. 5. 1999 po
faksu št. 064/226-718. Naročnik glede na
predmet naročila ne namerava organizirati
posebnega sestanka s ponudniki.

10.
Osnovno zdravstvo Gorenjske,

Kranj

Št. 39-390-1-6/99 Ob-2978
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Brežice, Černel-

čeva 15, Brežice, tel. 0608/668-100, te-
lefaks 0608/668-110, kont. oseba: Zvjez-
dana Vlahović, dipl. inž. med. biok.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice, Černelčeva 15, Brežice.

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

Skupina A: diagnostična sredstva in la-
boratorijski material, vezano na aparate.

1. IMX APARAT in AxSYM APARAT –
6,500.000 SIT,

2. TURBITIMER – 1,900.000 SIT,
3. REFLOTRON – 200.000 SIT,
4. COAG-A-MATE-XM APARAT –

550.000 SIT,
5. AVL-987-S, AVL-995 – 1,600.000 SIT,
6. RA*1000 TECHNICON BAYER APA-

RAT – 3,000.000 SIT,
7. H*1 TECHNICON BAYER APARAT –

900.000 SIT.
Skupina B: ostala diagnostična sred-

stva in laboratorijski material:
1. kontrolni in kalibracijski mat. za bio-

kemične preiskave – 850.000 SIT,
2. ostali reagenti in material, vezani za

RA*1000 – 400.000 SIT,
3. urinski trakovi – 800.000 SIT,
4. različni screening testi in ostalo –

950.000 SIT.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

17,650.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 7. 1999

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

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Breži-
ce, tajništvo, Černelčeva 15, Brežice pri
Mileni Gramc, od ponedeljka do petka, tel.
0608/668-106, faks 0608/668-110 po
enodnevni predhodni najavi po faksu.

Dokumentacija je na voljo po predložitvi
dokazila o plačilu.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 12. 5. 1999 do
10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 5.000
SIT na ŽR naročnika številka:
51620-603-31177, s pripisom za labora-
torijski material.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 5. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Brežice,
tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 5. 1999 ob
10. uri na naslovu. Splošna bolnišnica Bre-
žice, sejna soba, Černelčeva 15, Brežice.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-

vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): kot poudnik lahko sodeluje
vsaka pravna ali fizična oseba, ki je regi-
strirana za dejavnost, ki je predmet razpisa
in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpi-
sana dovoljenja. Zahteve iz 40. člena ZJN
so razvidne iz razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: podrobnejše informacije lahko ponudniki
dobijo samo pisno na naslovu naročnika.

10.
Splošna bolnišnica Brežice
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Št. 39-390-1-5/99 Ob-2979
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Brežice, Černel-
čeva 15, Brežice, tel. 0608/668-100, te-
lefaks 0608/668-110, kont. oseba: Meta
Bogovič, mag. farm. spec.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice, Černelčeva 15, Brežice.

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

Skupina I: zdravila skupine D:
1. material za nego rane – 1,200.000

SIT,
2. material za inkontinenco – 4,600.000

SIT,
3. ostali obvezilni material – 13,500.000

SIT,
4. sredstva za higieno in dezinfekcijo –

3,600.000 SIT,
5. material za vakuumski odvzem krvi –

2,000.000 SIT,
6. infuzijski in transfuzijski sistemi –

2,900.000 SIT,
7. intravenozne kanile – 3,400.000 SIT,
8. elektrode in papir – vezane na obsto-

ječe aparate – 600.000 SIT,
9. rokavice – 2,500.000 SIT.
Skupina II: ostali medicinski potrošni

material – 12,000.000 SIT.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

46,300.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 7. 1999

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

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Breži-
ce, tajništvo, Černelčeva 15, Brežice pri
Mileni Gramc, od ponedeljka do petka, tel.
0608/668-106, faks 0608/668-110 po
enodnevni predhodni najavi po faksu.

Dokumentacija je na voljo po predložitvi
dokazila o plačilu.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 24. 5. 1999 do
10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 5.000
SIT na ŽR naročnika številka:
51620-603-31177, s pripisom za zdravila
skupine D in ostali potrošni material.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 25. 5. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Brežice,
tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 5. 1999 ob
10. uri na naslovu. Splošna bolnišnica Bre-
žice, sejna soba, Černelčeva 15, Brežice.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): kot poudnik lahko sodeluje
vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registri-
rana za dejavnost, ki je predmet razpisa in
ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisa-
na dovoljenja. Zahteve iz 40. člena ZJN so
razvidne iz razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: podrobnejše informacije lahko ponudniki
dobijo samo pisno na naslovu naročnika.

10.
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 10/99 Ob-2980
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših Lendava, Naselje prek-
murske brigade 4/a, Lendava, telefaks
069/78-238.

2. (a) Kraj dobave: Dom starejših Lenda-
va, Naselje prekmurske brigade 4/a, Len-
dava.

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

1. meso in mesni izdelki – 7,000.000
SIT,

2. mleko in mlečni izdelki –
4,300.000 SIT,

3. sadje in suho sadje – 1,000.000
SIT,

4. zelenjava – 1,100.000 SIT,
5. zamrznjena zelenjava – 300.000

SIT,
6. pekovski izdelki – 1,400.000 SIT,
7. jajca – 550.000 SIT,
8. ostalo prehrambeno blago –

9,350.000 SIT.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

25,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 6. 1999

do 31. 5. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotav-
ljanje sposobnosti: Dom starejših Lenda-
va, Naselje prekmurske brigade 4/a, Len-
dava.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: zainteresirani ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
od 26. 4. 1999 do vključno 7. 5. 1999
vsak delovni dan od 8. do 12. ure v tajništvu
Doma.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: potrebno je nakazati 5.000
SIT na žiro račun 51920-603-32218 – za
razpisno dokumentacijo – prehrambeno bla-
go. Ob dvigu dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele na naslov naročni-
ka do 13. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom starejših Lendava, Na-
selje prekmurske brigade 4/a, 9220 Len-
dava, prevzemnica: Katarina Gonc.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!”
in številko Uradnega lista RS, ter navedbo
predmeta naročila.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 5. 1999 ob
12. uri na naslovu naročnika, Naselje prek-
murske brigade 4/a, soba št. 48.

7. Zahtevana  pravna  oblika,  ki  jo
mora  prevzeti  skupina  ponudnikov  stori-
tev,  ki  ji  bo  dodeljeno  javno  naročilo:
pogodba bo sklenjena z enim ali več po-
nudniki.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– pogoji, določeni z razpisno dokumen-

tacijo,
– cena.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije ponudniki dobijo

pri Ivanki Šomen, tel. 069/78-237 vsak de-
lovnik med 8. in 12. uro.

10.
Dom starejših Lendava

Št. 2505/99 Ob-2981
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Blei-
weisova c. 6, Kranj.

2. (a) Kraj dobave: območje Elektro Go-
renjske, d.d., in sicer PE Žirovnice in PE
Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: material in oprema za
vzdrževanje in izgradnjo elektroenerget-
skih vodov in naprav.

(c) Ocenjena vrednost naročila: 18 mio
SIT.

3. Predvideni čas dobave: v obdobju
12 mesecev.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: v tajništvu (III. nadstropje)
Elektro Gorenjske, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d., Bleiweiso-
va c. 6, Kranj.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 4. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na žiro račun
št. 51500-601-26042.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 5. 1999 do 7.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: v tajništvo (III. nadstropje)
Elektro Gorenjske, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d., Bleiweiso-
va c. 6, Kranj.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 5. 1999 ob 8. uri.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): po razpisni dokumentaciji.

9., 10.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Št. 14/99 Ob-2982
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Mariboru, Krekova 2, Ma-
ribor, telefaks 062/221-068.

2. (a) Kraj dobave: Univerza v Mariboru,
Računalniški center, Gospejna 10, Maribor.

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

2.1. Osebni računalniki in periferija,
2.2. omrežna oprema,

2.2.1. aktivna mrežna oprema,
2.2.2. pasivna mrežna oprema,

2.3. Pisarniška – biro oprema,
2.3.1. računalniški papir za tiskanje,
2.3.2. ostali pisarniški material,
2.3.3. drobni material za vzdrževanje

računalniške tehnologije.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

21,200.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivna

dobava z individualnimi naročili, do enega
leta po sklenitvi pogodbe.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Univerza v Mariboru, Ra-
čunalniški center (RCUM), Gospejna 10,
Maribor.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 17. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT na žiro račun Uni-
verze v Mariboru 51800-603-30869, ali na
blagajni RCUM.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Univerza v Mariboru, Kreko-
va 2, 2000 Maribor, z oznako “Javni razpis
– ponudba – ne odpiraj” in s številko objav-
ljenega javnega razpisa v Uradnem listu RS.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 5. 1999 ob 12. uri, Univerza v Maribo-
ru, Krekova 2, Maribor, v sejni sobi.

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

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): izločilni kriteriji iz 40. člena
ZJN, in ostali pogoji iz razpisne dokumenta-
cije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dobavitelj lahko da ponudbo za posa-
mezne sklope opreme.

10.
Univerza v Mariboru

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-2972
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, faks
062/30-05-685.

2. Kraj izvedbe del: vse hidroelektrarne
na Dravi s pripadajočimi objekti in poslovna
stavba.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: obrtniška de-
la – specifikacija del je navedena v razpisni
dokumentaciji.

Ocenjena vrednost celotnih del je do
148,000.000 SIT.

(a), (b), (c)
4. Predvideni čas izvedbe: izbranim po-

nudnikom bo priznana sposobnost za ob-
dobje 12 mesecev.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrež-
na 170, 2000 Maribor, vložišče – soba
016, tel. 062/30-05-389.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 28. 4. 1999
do 6. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za odkup razpisne

dokumentacije 15.000 SIT. Način plačila:
negotovinsko na račun št.
51800-601-28970.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: 25. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor, vlo-
žišče – soba 016.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 1999 ob 11. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za za-
stopanje.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: na razpis iz
prejšnjega poglavja se lahko prijavijo prav-
ne ali fizične osebe ali skupine fizičnih oseb
ali skupine pravnih oseb.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, kont. oseba Igor Čuš, tel.
062/30-05-0.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Ob-2973
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, faks
062/30-05-685.

2. Kraj izvedbe del: vse hidroelektrarne
na Dravi s pripadajočimi objekti in poslovna
stavba.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: sanacijska
dela – specifikacija del je navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

Ocenjena vrednost celotnih del je do
148,000.000 SIT.

(a), (b), (c)
4. Predvideni čas izvedbe: izbranim po-

nudnikom bo priznana sposobnost za ob-
dobje 12 mesecev.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrež-
na 170, 2000 Maribor, vložišče – soba
016, tel. 062/30-05-389.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 28. 4. 1999
do 6. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za odkup razpisne
dokumentacije 15.000 SIT. Način plačila:
negotovinsko na račun št.
51800-601-28970.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: 26. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor, vlo-
žišče – soba 016.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 5. 1999 ob 11. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za za-
stopanje.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: na razpis iz
prejšnjega poglavja se lahko prijavijo prav-
ne ali fizične osebe ali skupine fizičnih oseb
ali skupine pravnih oseb.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): v skladu z razpisno dokumentacijo.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, kont. oseba Igor Čuš, tel.
062/30-05-0.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Ob-2974
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, faks
062/30-05-685.

2. Kraj izvedbe del: vse hidroelektrarne
na Dravi s pripadajočimi objekti in poslovna
stavba.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: ureditvena
dela brežin bazenov, kanalov in struge
Drava na elektroenergetskih objektih –
specifikacija del je navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Ocenjena vrednost celotnih del je do
148,000.000 SIT.

(a), (b), (c)
4. Predvideni čas izvedbe: izbranim po-

nudnikom bo priznana sposobnost za ob-
dobje 12 mesecev.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrež-
na 170, 2000 Maribor, vložišče – soba
016, tel. 062/30-05-389.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 28. 4. 1999
do 6. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za odkup razpisne
dokumentacije 15.000 SIT. Način plačila:
negotovinsko na račun št.
51800-601-28970.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: 24. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor, vlo-
žišče – soba 016.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 1999 ob 11. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za za-
stopanje.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: na razpis iz
prejšnjega poglavja se lahko prijavijo prav-
ne ali fizične osebe ali skupine fizičnih oseb
ali skupine pravnih oseb.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 28-29 / 23. 4. 1999 / Stran 2073

(40. člen ZJN): v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, kont. oseba Igor Čuš, tel.
062/30-05-0.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 14/99 Ob-3073
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in ocenjena vrednot celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: izvajanje in-
vesticijskega vzdrževanja objektov za
potrebe Mestne občine Ljubljana.

(a), (b), (c)
4. Predvideni čas izvedbe: proračunsko

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

lahko zahteva razpisno dokumentaci-
jo: Mestna občina Ljubljana, Mestna upra-
va, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana,
soba 255/II., Mihelčič Alenka.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati zne-
sek): 10.000 ŽR 50100-845-50358 sklic
na št. 713003, s pripisom JR 14/99.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: 21. 5. 1999 do 9.45.

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

7. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljub-
ljana, soba 143/I, ob 11. uri, 21. 5. 1999.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): določeno v razpisni doku-
mentaciji.

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

Mestna občina 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

Št. 122-1/99 Ob-2995
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Služba Vlade Republike Slovenije za
evropske zadeve, Slovenska 27-29, 1000
Ljubljana, telefaks: 178-25-37.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega naroči-
la so prevajalske in lektorske storitve.

Javno naročilo je razdeljeno v štiri sklo-
pe A, B, C, Č. Sklopa A in B vsebujeta po
dva jezika (en izhodiščni in en ciljni jezik),
sklopa C in Č pa samo en jezik, in sicer:

2.1 Prevajanje
Sklop A: prevod pravnih predpisov

Evropskih skupnosti iz angleščine v slo-
venščino.

Sklop B: prevod pravnih predpisov Re-
publike Slovenije iz slovenščine v an-
gleščino.

2.2 Lektoriranje
Sklop C: lektoriranje in jezikovna redak-

cija prevodov v slovenščini.
Sklop Č: lektoriranje in jezikovna redak-

cija prevodov v angleščini.
Vsak sklop je razdeljen v 14 podsklopov

v skladu z delitvijo pristojnosti med resorni-
mi organi, kot jo določa zakon o organizaciji
in delovnem področju ministrstev (Ur. l. RS,
št. 71/94, zlasti 3. do 17. člen):

1. delo, družina in socialne zadeve,
2. ekonomski odnosi in razvoj,
3. finance,
4. gospodarske dejavnosti,
5. kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana,
6. kultura,
7. notranje zadeve,
8. okolje in prostor,
9. pravosodje,
10. promet in zveze,
11. šolstvo in šport,
12. zdravstvo,
13. znanost in tehnologija,
14. zunanje zadeve.
Ponudniki se lahko prijavijo za izvajanje

storitev enega ali več sklopov oziroma
podsklopov, za katere se jim ugotovi in priz-
na sposobnost. Po priznanju sposobnosti
bo naročnik določil dejansko število ponud-
nikov, ki bodo povabljeni, da predložijo po-
nudbe za posamezen sklop oziroma podsk-
lop, tako, da bo pokril svoje potrebe in za-
gotovil resnično konkurenco.

Ocenjeni obseg storitev:
– okrog 80.000 standardnih strani

(1.500 računalniških znakov brez presled-
kov) predpisov EU za prevod v slovenski
jezik in lektoriranje v slovenskem jeziku,

– okrog 30.000 standardnih strani pred-
pisov RS za prevod v angleški jezik in lekto-
riranje v angleškem jeziku.

Opomba: točen obseg ni dan vnaprej,
naročila za izvedbo storitev (in v tem okviru
število strani) na podlagi sklenjenih okvirnih
pogodb bodo sprotna.

Ocenjena vrednost naročila:
400,000.000 do 500,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: na sedežu ponudnika, z
dostavo na sedež naročnika v Ljubljani.

4. Predvideni čas izvedbe naročila:
– začetek izvedbe: s sklenitvijo okvirnih

pogodb z izvajalci julija 1999,
– dokončanje: predvidoma do leta

2002; pogodbe se sklenejo za dobo največ
treh let, z možnostjo podaljšanja za dve leti.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Služ-
ba Vlade Republike Slovenije za evropske
zadeve, Slovenska 27-29, 1000 Ljubljana,
telefaks: 178-25-37, ali jo dvignejo oseb-
no, vsak dan po objavi razpisa med 10. in

11. uro, pri gospe Jerneji Lipičnik-Matijaše-
vić, na sedežu Oddelka za prevajanje, Beet-
hovnova 2, 2. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki zahtevajo najkasneje
pet dni pred rokom za predložitev prijave.
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom smejo
ponudniki zahtevati izključno pisno po tele-
faksu. Odgovor na njihovo vprašanje bo po-
sredovan brez navedbe spraševalca vsem
ponudnikom, ki so dvignili razpisno doku-
mentacijo in predali naslove naročniku.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija je brezplačna.

6. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno predložiti ponudbo: ponudniki
lahko predložijo svoje prijave za udeležbo
na razpisu, ki morajo biti napisane v slo-
venskem jeziku, najkasneje do 27. maja
1999, do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Služba Vlade Republike Slo-
venije za evropske zadeve, Slovenska
27-29, 1000 Ljubljana,

– s priporočenim pismom (pri čemer se
šteje za pravočasno predloženo prijava, ki
je naročniku predložena v roku, ki je dolo-
čen v javnem razpisu) ali

– z dostavo (osebno, preko pooblašče-
nega predstavnika ali kurirske službe) v vlo-
žišče naročnika (Slovenska 27-29, 5. nad-
stropje, soba št. 505) vsak delavnik od 10.
do 11. ure.

V primeru osebne dostave bo ponudnik
prejel potrdilo o vložitvi prijave, ki mu ga bo
izročil prejemnik - pristojni delavec vložišča.

Prijave morajo biti vložene v zapečateni
kuverti v obliki, ki je prikazana v razpisni
dokumentaciji. Na kuverti, naslovljeni na
zgoraj navedeni naslov, mora biti poleg na-
slova naročnika in navedbe naziva in naslo-
va ponudnika še napis “Št. razpisa:
SVEZ-JN-1/99, Javni razpis - prevajanje in
lektoriranje, Ne odpirajte”. Samolepilne ku-
verte morajo biti zapečatene z lepilnim tra-
kom, preko katerega se podpiše pošiljatelj.
Vse listine, vsebovane v prijavi, morajo biti
zvezane z vrvico in pečatene.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 27. maja 1999, ob 12. uri, v dvorani
Servisa skupnih služb vlade na Langusovi
4, Ljubljana.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: na javni razpis se lahko prija-
vijo fizične ali pravne osebe, prevajalska
društva ali agencije. Naročnik bo sklenil po-
godbe s posamezno fizično osebo ali s sku-
pino ponudnikov - fizičnih oseb. Če bo na-
ročnik sklepal pogodbe s skupino ponudni-
kov - fizičnih oseb, se bo ta obravnavala kot
ena pogodbena stranka proti naročniku. V
primeru sklenitve pogodbe s prevajalsko
agencijo, društvom ali drugo pravno osebo,
naročnik s posameznimi izvajalci, ki deluje-
jo v njenem okviru, ne bo sklepal ločenih
pogodb.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji, ki jih morajo izpol-
njevati ponudniki za priznanje sposobnosti:

9.1 Splošni pogoji (40. člen ZJN):
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a) imeti morajo stalno ali začasno biva-
lišče (ustrezno dovoljenje za bivanje in delo)
ali sedež v Republiki Sloveniji. Pravne ose-
be ali društva morajo predložiti dokazilo o
registraciji,

b) fizične osebe morajo predložiti doka-
zilo, da niso v kazenskem postopku, pravne
osebe pa, da proti njim ni uveden stečajni
postopek, postopek prisilne poravnave ali
likvidacije,

c) ponudniki morajo zagotoviti dokumen-
tirano dokazilo o plačilu davčnih in drugih
dajatev, skladno s predpisi Republike Slo-
venije,

d) če je ponudnik fizična oseba z redno
zaposlitvijo, mora predložiti dovoljenje svo-
jega delodajalca, da sme opravljati tudi po-
godbene storitve.

9.2 Posebni pogoji
9.2.1 Strokovna usposobljenost se bo

ugotavljala na podlagi naslednjih meril:
– jezikovnega znanja in,
– strokovnega poznavanja posameznih

podsklopov, navedenih pod 2. točko, in,
– delovnih izkušenj in,
– uporabljene metodologije dela.
Strokovno usposobljenost bodo ponud-

niki dokazovali z naslednjimi dokumenti:
– kratkim življenjepisom, s posebnim

poudarkom na prevajalskih/lektorskih de-
lovnih izkušnjah (v primeru fizične osebe),
ali predstavitvijo pravne osebe, prevajalske
agencije ali društva (s kratkimi življenjepisi
dejanskih izvajalcev storitev, s posebnim
poudarkom na njihovih prevajalskih/lektor-
skih delovnih izkušnjah - npr. zaposlenih v
prevajalski agenciji ali članov društva - in
navedbo števila polno zaposlenega vodstve-
nega in administrativnega osebja, ki bo vklju-
čeno v izpolnjevanje pogodbenih obvezno-
sti, ter njihovih funkcij) in

– kopijo diplome ustrezne fakultete (pre-
vajalci: filozofska fakulteta - germanistika ali
druga ustrezna fakulteta, če imajo zadostne
izkušnje s prevajanjem besedil z določenega
področja, npr. diploma medicinske fakulte-
te, potrdilo o aktivnem znanju angleškega
jezika in najmanj triletne delovne izkušnje pri
prevajanju besedil z medicinskega področja;
lektorji: FF, slovenistika, angleški lektorji: di-
ploma ustrezne tuje fakultete v državi, v kate-
ri je uradni jezik angleščina) in/ali

– potrdilom o opravljenem izpitu za sod-
nega tolmača in/ali

– potrdili o opravljenih jezikovnih teča-
jih, ki so mednarodno priznani, in

– referenčnim prevodom/lektoriranim
besedilom za vsak prijavljeni sklop oziroma
podsklop (3 standardne strani - poleg pre-
voda/lektoriranega besedila priložiti izvirnik
ter priporočilno pismo naročnika, ki se na-
naša konkretno na predložen referenčni
prevod/lektorirano besedilo) in

– priporočilnimi pismi naročnikov (izjave
največ 3 strank ponudnika, ki potrjujejo, da
jim je ponudnik v obdobju zadnjih dveh let
zagotavljal prevajalske/lektorske storitve; te
izjave naj vsebujejo navedbo o vrsti besedi-
la, ki ga je ponudnik prevedel/lektoriral, šte-
vilu strani, kakovosti storitve) in

– opisom uporabljene metodologije de-
la (npr. izdelava glosarjev, način iskanja ter-
minologije, postopek redakcije/lektoriranja
prevoda, uporaba podatkovnih/termino-
loških zbirk itd.)

9.2.2 Tehnična usposobljenost se bo
ugotavljala na podlagi tehnične opremljeno-
sti ponudnika (faks, računalniška strojna in
programska oprema: Word for Windows,
elektronska pošta, Internet, elektronska pre-
vajalska orodja), ki jo bo ponudnik dokazo-
val z izjavo o svoji tehnični opremljenosti.

9.2.3 Storilnost se bo ugotavljala na pod-
lagi ocene dnevne storilnosti ponudnika, izra-
žene s številom standardnih prevajalskih/lek-
torskih strani na dan, o kateri bodo ponudni-
ki podali svojo izjavo. Poleg tega lahko svojo
storilnost dokazujejo s kopijami naročilnic,
računov za prevajalske/lektorske storitve, ki
so jih opravili v zadnjih dveh letih.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: prijavljeni ponudniki bodo s pisnim
sklepom obveščeni o priznanju sposobno-
sti oziroma zavrnitvi priznanja sposobnosti v
sedmih dneh od sprejetja sklepa, za katere-
ga velja 45-dnevni rok (25. člen ZJN).

Ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost za izvajanje storitev v okviru tistih sklo-
pov in podsklopov, za katere so se prijavili,
bodo prejeli pisno vabilo, naj predložijo svo-
je ponudbe v roku, ki bo določen v tem
povabilu. Po opravljeni oceni prejetih po-
nudb bo naročnik sestavil seznam ponudni-
kov po prednostnem vrstnem redu na pod-
lagi dodelitvenih meril, opredeljenih v pova-
bilu k oddaji ponudbe. S tem bo določen
vrstni red, po katerem se bo naročnik ob
naročilu storitev obrnil na ponudnike, s ka-
terimi bo sklenil okvirne pogodbe. Dejan-
sko število ponudnikov, ki bodo povabljeni
k sklenitvi okvirne pogodbe, bo naročnik
določil tako, da bo zajel potrebe ministrstev
in organov v njihovi sestavi ter drugih orga-
nov in zagotovil resnično konkurenco.

Začetno pogodbeno obdobje bo za naj-
več tri leta, z možnostjo podaljšanja za na-
daljnji dve leti, o čemer se bo glede na
potrebe odločil naročnik, o nadaljevanju po-
godbe pa se morata dogovoriti obe pogod-
benici.

11. Datum in številka objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
oddaji javnega naročila je bila skladno s
tretjim odstavkom 18. člena ZJN objavljena
v Uradnem listu RS, št. 81, z dne 23. aprila
1998.

Vlada Republike Slovenije

Št.: 400-02-22/99 Ob-3026
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
okolje in prostor, Uprava RS za varstvo na-
rave, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana, telefon
(061) 178-40-00, telefaks (061)
178-40-52.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: strokovni nadzor nad
izvajanjem investicijskih del in investi-
cijskega vzdrževanja vodnogospodar-
skih objektov in naprav na:

1. Vodnem območju Mure ca. 8 ob-
jektov,

2. Vodnem območju Drava ca. 12 ob-
jektov,

3. Vodnem območju Savinja-Sotla ca.
12 objektov,

4. Vodnem območju Dolenjska ca. 10
objektov,

5. Vodnem območju Ljubljanica-Sava
ca. 12 objektov,

6. Vodnem območju Gorenjska ca. 8
objektov,

7. Vodnem območju Soča ca. 10 ob-
jektov,

8. Vodnem območju Primorska ca. 8
objektov.

Skupna ocenjena vrednost del je
20,000.000 SIT .

3. Kraj izvedbe: različne lokacije izvaja-
nja investicijskih del in investicijskega vzdr-
ževanja na območju Republike Slovenije.

4. Predviden čas izvedbe naročila: na-
ročnik bo sklepal pogodbe sukcesivno z
usposobljenimi in izbranimi ponudniki v ča-
su trajanja veljavnosti predhodne ugotovlje-
ne sposobnosti, to je v roku 12 mesecev od
pravnomočnosti sklepa o priznanja sposob-
nosti.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Uprava RS za varstvo narave, Voj-
kova 1/b, 1000 Ljubljana, vložišče;

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): plačilo
5.000 SIT na račun naročnika, številka.
501000-630-10014, sklic na številko:
1825210-7141990-219299.

6. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: – 14. 5. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave, Vojkova 1/b, 1000 Ljublja-
na, v vložišče.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 1999. ob 11. uri, v prostorih Repub-
like Slovenije, Ministrstva za okolje in pro-
stor, Uprave RS za varstvo narave, Vojkova
1/b, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v IV nad-
stropju.

Ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti s sklepom naročnika najkasne-
je v 45. dneh od odpiranja ponudb.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo sklenil pogod-
bo za opravljanje nadzora posameznega ob-
jekta samo z enim ponudnikom. Ponudnik
mora s področja razpisanih del predložiti
veljavne sklenjene pogodbe s potencialnimi
zunanjimi sodelavci oziroma podizvajalci.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): kot v razpisni dokumentaciji.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Uprava RS za varstvo narave,
Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana, telefaks:
(061) 178-40-52, za Edvarda Gerdeja.

11.
Republika Slovenija

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 13/99 Ob-3074
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: pridobivanje in izdela-
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va projektne dokumentacije in strokov-
no tehnični nadzor.

3. Kraj izvedbe: Ljubljana.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: te-

koče proračunsko obdobje.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, ŽR št. 50100-845-50358 sklic
na št. 713003 s pripisom JR – 13/99.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 5. 1999 do 9.45.

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

7. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Mestna občina Ljubljana, Mestna up-
rava, Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba
143/I, ob 10. uri, 21. 5. 1999.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): določeno v razpisni doku-
mentaciji.

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

11.
Mestna občina Ljubljana

Javni razpisi

Popravek
Ob-3123

V javnem razpisu na področju energe-
tike za program prestrukturiranja v ener-
getiki, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
27 z dne 16. 4. 1999, Ob-2732, je na-
pačno objavljen datum odpiranja ponudb.
Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 5.
1999, ob 10. uri v prostorih Ministrstva
za gospodarske dejavnosti, kot je pravilno
navedeno v razpisni dokumentaciji. Na
javnem odpiranju bodo upoštevane po-
nudbe, ki bodo prispele v vložišče mini-
strstva en dan pred javnim odpiranjem,
do 15. ure.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Popravek
Ob-3135

V javnem razpisu z zbiranjem ponudb za
prodajo nepremičnin in opreme ter oddajo
poslovnih prostorov v najem, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999,
Ob-2731, se 9. točka pravilno glasi:

9. Prometni davek in vse stroške s pre-
nosom lastništva plača kupec. Stroške za
sestavo pogodbe plača kupec in prav
tako notarsko overitev.

Stol, d.d., Kamnik

Št. 321-18-2/99 Ob-2898
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58, objavlja na podlagi 5. čle-
na uredbe o finančnih intervencijah za ce-
lostno urejanje podeželja in obnovo vasi za
leto 1999 (Ur. l. RS, št. 12/99)

javni razpis
za dodelitev subvencije za spodbujanje

usposabljanja pašnikov
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je subvencija, ki se

bo dodeljevala za nove pašnike, urejene v
letu 1998 in 1999.

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
ter izpolnjujejo pogoje, določene s tem raz-
pisom.

Prijave za dodelitev subvencije po tem
razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega od-
stavka v svojem imenu oziroma njihovi poob-
laščenci v njihovem imenu in za njihov ra-
čun.

3. Sredstva iz naslova subvencij za ure-
janje novih pašnikov bo MKGP razdelilo do
višine 99,200.000 SIT. Sredstva bodo

upravičenci koristili na podlagi sklenjenih
pogodb.

II. Pogoji za dodelitev sredstev
1. Pogoji za pašnike v gorsko višinskem,

kraškem območju ter strme kmetije:
a) lokacija pašnika je s kategorizacijo

razvrščena v navedeno območje;
b) najmanjša skupna velikost pašnikov je

2 ha, največja pa 30 ha;
c) najmanjša obtežba pašnika je 0,7

GVŽ/ha, največja pa 2 GVŽ/ha.
2. Pogoji za pašnike na gričevnato hri-

bovitem območju in na območju z omejeni-
mi dejavniki:

a) lokacija pašnika je s kategorizacijo
razvrščena v navedeno območje;

b) najmanjša skupna velikost pašnikov je
2 ha, največja pa 30 ha;

c) najmanjša obtežba pašnika je 0,7
GVŽ/ha, največja pa 2,5 GVŽ/ha.

3. Pogoji za pašnike v nižinskem območju:
a) lokacija pašnika je s kategorizacijo

razvrščena v navedeno območje;
b) najmanjša skupna velikost pašnikov je

2 ha, največja pa 30 ha;
c) najmanjša obtežba pašnika je 1,5

GVŽ/ha, največja pa 2,5 GVŽ/ha.
4. Kriteriji za določitev višine subvenci-

je so:

Območje Vrsta obodne ograje Število točk/ha
urejenega pašnika

a) gorsko-višinsko, 2 žična (govedo) 45
kraško, 2 žična + trak (konji) 52
strme kmetije 4 žična ali farmsko pletivo (drobnica) 58

7 žična ali farmsko pletivo (damjaki) 77
b) gričevnato-hribovito, 2 žična (govedo) 42

območja z omejenimi 2 žična + trak (konji) 48
dejavniki 4 žična ali farmsko pletivo (drobnica) 54

7 žična ali farmsko pletivo (damjaki) 72
c) nižinsko 2 žična (govedo) 35

2 žična + trak (konji) 40
4 žična ali farmsko pletivo (drobnica) 45
7 žična ali farmsko pletivo (damjaki) 60

5. Upravičenci, ki prejemajo sredstva iz
naslova podpore za planinsko pašo, ne sme-
jo za isti pašnik uveljavljati še subvencije za
spodbujanje usposabljanja pašnikov.

III. Prijava na razpis
Upoštevane bodo vloge, prispele najka-

sneje do 14. 6. 1999 do 15. ure, v vložišče
MKGP, Dunajska 56, 58 , 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Za javni razpis - usposa-
bljanje pašnikov“. Vsaka vloga mora biti v
svoji kuverti, na hrbtni strani opremljena s
točnim naslovom vlagatelja (ime, priimek,
naslov, pošta, poštna številka).

IV. Način vlaganja zahtevkov
1. Prijava se vloži na predpisanem obraz-

cu št. 1 “Podatki o vlagatelju in naložbi”, ki
je sestavni del tega razpisa (priloga 1).

2. Prijavi je treba priložiti:
a) pravilno in popolno izpolnjen obrazec

“Podatki o kmetijskem gospodarstvu”, ki se
dobi pri enotah kmetijske svetovalne služ-
be;

b) izjavo prosilca, da je pašnik urejen v
letu 1998 oziroma 1999 v skladu z načrtom
kmetijske svetovalne službe, in da je v upo-
rabi;

c) načrt pašnika s tehničnimi rešitvami,
popisom del in materiala, opisom tehnologi-

je paše ter skico pašnika na mapni kopiji v
merilu 1:2880, ki ga izdela kmetijska sveto-
valna služba;

d) posestni list ali overjeno zakupno po-
godbo, sklenjeno za obdobje najmanj 10
let, v primeru, da upravičenec ni lastnik zem-
ljišča, in soglasje lastnika zemljišča, da se
lahko uredi na tem zemljišču pašnik, če to
ni določeno že z zakupno pogodbo;

e) za pašnike, ki posegajo tudi na gozd-
na zemljišča, potrdilo, da je pašnik v skladu
z gozdnogojitvenim načrtom;

f) za skupne pašnike fotokopijo iz regi-
stra skupnih pašnikov, ki ga vodi upravna
enota;

g) zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev;

h) originalni račun za porabljeno žico ozi-
roma farmsko pletivo in potrebne izolatorje;

i) pooblastilo upravičenca vlagatelju za
vložitev zahtevka.

3. Prednost pri dodeljevanju sredstev
bodo imeli vlagatelji, ki bodo na osnovi oce-
njevalnega lista, ki je priloga 2 tega razpisa,
zbrali večje število točk.

V. Obravnava vlog po končanem razpisu
1. Vloge bo obravnavala razpisna komi-

sija, ki jo imenuje minister, pristojen za kme-
tijstvo.
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2. Vse pravočasne in popolne vloge bo-
do ocenjene na osnovi ocenjevalnega lista,
ki je priloga 2 tega razpisa. Prednost pri
dodeljevanju bodo imele vloge z večjim šte-
vilom zbranih točk.

3. Na  podlagi  zapisnika  komisije  odlo-
či  o  vloženih  zahtevkih  minister  s  skle-
pom.

4. Sredstva bodo upravičenci koristili na
podlagi sklenjenih pogodb.

5. Prepozno prispele vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.

6. Predlagatelje vlog, ki ne bodo popol-
ne, bo komisija v roku osmih dni od odpira-
nja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v
roku petih dni od prejema obvestila. Nepo-

polne vloge, ki jih predlagatelji v navede-
nem roku ne bodo dopolnili, se zavržejo.

7. Vse informacije v zvezi z javnim razpi-
som se lahko dobijo na MKGP, Sektor za
CRPOV, na telefon 061/178-9128, vsak
delovni dan od 9. do 10. ure.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRILOGA 1
Obrazec �t. 1: Podatki o vlagatelju in nalo�bi

1. Izpolni in potrdi vlagatelj

Firma oz. ime in priimek: ____________________________________________________________
Naslov (ulica, hi�na �t., po�ta, po�tna �t.): _______________________________________________
ROS oz. EM�O:_____________________ Davèna �tevilka: ________________________________
�t. �iro raèuna, tekoèega raèuna ali hranilne knji�ice:_______________________________________
Banka ____________________________ Podru�nica: ____________________________________

Datum vloge:____________________

�tevilo sklenjenih najemnih pogodb za pa�ne povr�ine:_____________________________

�tevilo �ic v obodni ograji: ______   Vrsta pa�ne �ivine:____________________________

PODATKI O ZEMLJI�ÈU ( ki je predmet te nalo�be ):
Upravna enota:________________________ Obèina: _____________________________________
Velikost:______ha   Katastrska obèina: _________________________________________________
Parcelne �tevilke: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Lastni�tvo: Predkultura: Kategorizacija obmoèja

¨
 lastno

¨ zakup

¨
 pa�nik

¨ travnik

¨
 njiva

¨ ostalo

¨
 gorsko vi�insko

¨ kra�ko

¨ strme kmetije

¨
 grièevnato hribovito

¨ z omejenimi dejavniki

¨ ni�insko

Ustrezno oznaèite!

PODATKI O PA�NI �IVINI:
�tevilo krav ____ �tevilo telic________ �tevilo ovac______ �tevilo konj _______
�tevilo MPG _____ �tevilo koz_______ �tevilo �rebet ______ �tevilo telet _________

�tevilo damjakov_______                * obremenitev povr�in zna�a __________ GV�/ha

PODATKI O NALO�BI:
Naèrt �t._____________; z dne: ____________ Izdelovalec:_________________________

Podpis in �ig vlagatelja ( vlagatelj je pravna oseba ):___________________________
Podpis vlagatelja ( vlagatelj je fizièna oseba ):_______________________________

* Koeficienti za preraèunavanje v GV�:
govedo starej�e od enega leta =  0,5 GV� krave = 1 GV�        damjaki = 0,15 GV�
govedo mlaj�e od enega leta =  0,25 GV� konji =1 GV�        �rebeta = 0,5  GV�
drobnica (ovce, koze) = 0,10 GV� jagnjeta in kozlièki = 0,05 GV�

2. Izpolni in potrdi upravièenec:
Poobla�èam _______________________________________ , da v mojem imenu in za moj raèun
uveljavlja subvencijo za ureditev pa�nika.

Podpis upravièenca:____________________________
3. Potrdita upravièenec in kmetijski svetovalec
Pa�nik je urejen v letu 1998 oziroma 1999 in se uporablja v skladu z naèrtom Kmetijske svetovalne slu�be.

V __________, dne ________ 1999 Podpis upravièenca:_____________________________

V __________, dne ________ 1999 Podpis in �ig kmetijskega svetovalca ________________
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PRILOGA 2
Spodbujanje urejanja pa�nikov (ocenjevalni list)

�tevilo overjenih dolgoroènih zakupnih pogodb (ena najemna pogodba 3 toèke)

Velikost novo urejenega pa�nika znotraj meje (2 ha do 30 ha)

Velikost pa�nika �tevilo toèk

2 ha do 4 ha ...........   3 toèke
4,1 ha do 6 ha ...........   4 toèke
6,1 ha do 8 ha ...........   5 toèk

8,1 ha do 10 ha ...........   6 toèk
10,1 ha do 12 ha ...........   7 toèk
12,1 ha do 14 ha ...........   8 toèk
14,1 ha do 16 ha ...........   9 toèk
16,1 ha do 18 ha ........... 10 toèk
18,1 ha do 20 ha ........... 11 toèk
20,1 ha do 22 ha ........... 12 toèk
22,1 ha do 24 ha ........... 13 toèk
24,1 ha do 26 ha ........... 14 toèk
26,1 ha do 28 ha ........... 15 toèk
28,1 ha do 30 ha ........... 16 toèk

Pa�nik ki ga uporablja registrirana pa�na skupnost..............................................10 toèk

Pa�nik urejen na gorsko vi�inskem obmoèju,
kra�kem obmoèju in obmoèju strmih kmetij ...................................................... 50 toèk

Pa�nik urejen na grièevnato hribovitem obmoèju in z omejenimi dejavniki ..........30 toèk

Pa�nik urejen v ni�ini..........................................................................................10 toèk

SKUPAJ TOÈK: ________

Št. 23/99 Ob-3081
Na podlagi pravilnika o financiranju in so-

financiranju mednarodnega znanstvenega in
tehnološkega sodelovanja Republike Slove-
nije (Ur. l. RS, št. 62/96 in 11/98), akta o
nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavi-
je z Japonsko (Ur. l. RS, št. 8/94) ter v zvezi
s sporazumom med Vlado SFRJ in Vlado
Japonske o sodelovanju na področju znano-
sti in tehnologije (Ur. l. SFRJ, št. 6/82) in
memoranduma o soglasju o znanstvenem so-
delovanju med Ministrstvom za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije in Japonskim
združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS)
z dne 16. 12. 1998, Ministrstvo za znanost
in tehnologijo Republike Slovenije, Trg OF
13, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenega

sodelovanja z Japonsko

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje treh kratkih obiskov (14

do 60 dni) in enega daljšega obiska (10
mesecev) na Japonskem v obdobju avgust
1999 - marec 2000,

– tri 12- do 24-mesečne JSPS podok-
torske štipendije na Japonskem,

– sofinanciranje bilateralnih strokovnih
srečanj (seminarjev) v obdobju 1. 4. 2000 -
31.3. 2001,

– sofinanciranje dveletnih bilateralnih ra-
ziskovalnih projektov z začetkom izvajanja
1. 4. 2000.

3. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– Vloge za sofinanciranje se lahko na-
našajo na znanstveno sodelovanje z japon-
skimi raziskovalnimi inštitucijami, ki deluje-

jo pod okriljem japonskega Ministrstva za
šolstvo, znanost, šport in kulturo (Mon-
busho).

– Sofinancirano bo sodelovanje na po-
dročjih naravoslovnih, tehničnih, medicin-
skih, biotehničnih, družboslovnih in huma-
nističnih ved.

– Na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91).

– Pri kandidatih za podoktorske štipen-
dije od zagovora doktorata praviloma ne
sme preteči več kot 6 let.

4. Merila za izbiro so:
– znanstvena relevantnost predlaganega

sodelovanja,
– reference sodelujočih raziskovalcev,
– utemeljenost mednarodnega sodelo-

vanja.
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5. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je:

– 1.600.000 SIT za izmenjavo razisko-
valcev,

– 1.600.000 SIT za bilateralna strokov-
na srečanja,

– 15.000.000 SIT za raziskovalne pro-
jekte.

6. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je:

– 1. 8. 1999 za kratke in daljše obiske,
– 1. 10. 1999 za podoktorske štipen-

dije,
– 1. 4. 2000 za bilateralna strokovna

srečanja in raziskovalne projekte.
7. Vloge za sofinanciranje morajo biti pri-

pravljene skladno z navodili, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.

8. Pisne vloge z vso potrebno dokumen-
tacijo in z oznako “Ne odpiraj - vloga za javni
razpis za sofinanciranje znanstvenega so-
delovanja z Japonsko“ morajo prijavitelji do-
staviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, 1000 Ljubljana.

9. Vloge morajo prispeti v vložišče Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa
pošiljke, do vključno 28. 5. 1999 do 14.
ure.

10. Vloge bo po preteku tega roka od-
prla komisija za odpiranje vlog. Nepopol-
nih, nepravočaso prispelih in nepravilno
opremljenih oziroma oddanih vlog komisija
ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošilja-
teljem.

11. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana, dne 31. 5. 1999 ob 9. uri.

12. O izidu javnega razpisa bodo prija-
vitelji obveščeni po uskladitvi izbora z Ja-
ponskim združenjem za spodbujanj znano-
sti, predvidoma dva meseca pred napove-
danim obiskom za krajše in daljše obiske
na Japonskem, do decembra 1999 za po-
doktorske štipendije in do februarja 2000
za strokovna srečanja in raziskovalne pro-
jekte.

13. Razpisna dokumentacija je doseglji-
va po objavi razpisa na spletni strani
http://www.mzt.si/mzt/tenders/razpi-
si-9.html in v tajništvu Sektorja za medna-
rodno sodelovanje Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Ljubljana, Trg OF 13, vsak de-
lavnik med 8. in 16. uro.

Ministrstvo za znanost
in tehnologijo

Št. 731-1/99-4-233 Ob-2899
Zavod Republike Slovenije za zaposlo-

vanje, Glinška ulica 12, Ljubljana, objavlja
na podlagi 7. člena odredbe o načinu od-
dajanja subvencij, dotacij in drugih transfe-
rov iz sredstev proračuna Republike Slove-
nije (Ur. l. RS, št. 5/98)

javni razpis
za izbor programov izobraževanja in

usposabljanja ter izvajalcev teh
programov za leto 1999

1. Uporabnik: Zavod Republike Sloveni-
je za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega razpisa: izbor pro-
gramov izobraževanja in usposabljanja ter

izvajalcev teh programov, ki jih bo za skupi-
ne brezposelnih oseb organiziral Zavod Re-
publike Slovenije za zaposlovanje v letu
1999, in sicer:

2.1. Programi informiranja in motiviranja,
2.2. Delavnice za iskanje zaposlitve,
2.3. Delavnice za načrtovanje poklicne-

ga cilja,
2.4. Programi osebnostnega razvoja,
2.5. Programi izpopolnjevanja in uspo-

sabljanja, ki omogočajo udeležencem večjo
konkurenčnost na trgu dela, prednost pri
izbiri bodo imeli tisti izvajalci, ki bodo prev-
zeli obveznost zagotavljanja zaposlovanja za
60% udeležencev oziroma v skladu z navo-
dili v razpisni dokumentaciji,

2.6. Programi podjetniškega izobraževa-
nja in usposabljanja: programi informiranja
in motiviranja, poglobljeni seminarji za pod-
jetništvo).

Merila in pogoji za izbor programov in
izvajalcev: navedena so v razpisni dokumen-
taciji (glej: Standardi in normativi na področ-
ju izobraževanja in usposabljanja brezposel-
nih oseb).

3. Okvirna višina sredstev:
600,000.000 SIT.

4. Obdobje izvajanja programov: do
31. 12. 1999.

5. Naslov za prijavo: upoštevane bodo
vse vloge, ki bodo predložene na predpisa-
nih obrazcih, na naslov: Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljub-
ljana, in sicer po pošti priporočeno ali oseb-
no v vložišču. Vloge z vso potrebno doku-
mentacijo je potrebno poslati v zapečate-
nem ovitku, ta pa mora biti označen z “ne
odpiraj – vloga”, navedbo javnega razpisa
in označbo programa (številka), na katerega
se vloga nanaša.

6. Rok za predložitev vlog: vloge se vla-
gajo najkasneje do vsakega 15. v mesecu,
skrajni rok je 15. 9. 1999 do 9. ure na
gornji naslov.

7. Datumi odpiranja vlog: strokovna ko-
misija za izbor programov izobraževanja in
usposabljanja ter izvajalcev teh programov
bo obravnavala vse prispele vloge enkrat
mesečno, in sicer vsakega 16. v mesecu.
Odpiranje prijav ni javno.

8. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-
telji pisno obveščeni najkasneje v roku 45
dni od datuma odpiranja vlog. Zavod bo
izvajalcem izdal sklepe o izboru in jih po-
zval k podpisu pogodbe na osnovi potreb
po izvajanju teh programov na trgu dela in
v skladu z možnostjo financiranja v letu
1999.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
ponudniki dvignejo razpisno dokumentaci-
jo: razpisno dokumentacijo in prijavne
obrazce lahko kandidati dvignejo na Zavo-
du RS za zaposlovanje, Služba programov
zaposlovanja, Tržaška 2, Ljubljana, pri An-
gelci Zajc ali na Gregorčičevi 37, Maribor,
pri Zalika Žerjav, vsak dan med 10. in 12.
uro in na spletnih straneh Zavoda Republi-
ke Slovenije za zaposlovanje na
http://www-ai.ijs.si/RZZ_doc/index.html.

Dodatne informacije: Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje – centralna služ-
ba, Vesna Petric-Uran, tel. 062/228-32-28,
vsak ponedeljek in sredo med 10. in 12.
uro.

Zavod RS za zaposlovanje

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Ob-2907
Na podlagi 35. člena zakona o zaključku

lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v la-
sti Slovenske razvojne družbe (Ur. l. RS, št.
30/98 in 12/99) in 7. člena uredbe o nači-
nih javne prodaje delnic in poslovnih dele-
žev v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur. l.
RS, št. 56/98) Slovenska razvojna družba,
d.d., Ljubljana, Dunajska 160, objavlja

javni razpis
z zbiranjem ponudb za nakup 27.201
prednostnih, kumulativnih, imenskih

delnic razreda A
družbe Gradbeno podjetje Grosuplje,

d.d., Emonska 8, Ljubljana (naprej družba).
Ponujene delnice predstavljajo 13,64%
vseh delnic družbe. Delnica razreda A daje
imetniku naslednje pravice:

– pravico do fiksne dividende v višini 4%
od nominalne vrednosti delnice, povečane
z indeksom rasti cen na drobno od dneva
izdaje delnic do 31.12. poslovnega leta, za
katero se dividende izplačujejo, in sicer pred
izplačilom dividend na navadne delnice,

– pravico do plačila kumuliranih, neiz-
plačanih fiksnih dividend, preden so kakr-
šnekoli dividende izplačane imetnikom na-
vadnih delnic,

– pravico do enega glasu v skupščini
družbe, in sicer le pri odločanju o razdelitvi,
pripojitvi, spojitvi, prenehanju družbe, pove-
čanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe ter pri prodaji, vlaganju ali zakupu
znatnega dela sredstev, če so te odločitve v
pristojnosti skupščine družbe,

– pravico do prednostnega poplačila iz
preostanka premoženja po likvidaciji ali ste-
čaju družbe pred poplačilom navadnih delni-
čarjev, in sicer do višine nominalne vrednosti
delnice, povečane z indeksom rasti cen na
drobno od dneva izdaje delnic do poplačila,

– z indeksom rasti cen na drobno se
revalorizira tudi znesek fiksne dividende za
posamezno leto, in sicer se znesek fiksne
dividende revalorizira od 31.12. poslovne-
ga leta, na katero se fiksna dividenda nana-
ša, pa do dneva izplačila,

– delnice razreda A so prosto prenos-
ljive.

Glavna dejavnost družbe so splošna
gradbena dela.

Pogoji za sodelovanje v razpisu:
1. Na razpisu lahko sodelujejo tuje in

domače fizične in pravne osebe. Ponudba
se lahko nanaša le na odkup celotnega po-
nujenega paketa delnic.

2. Ponudnikom bo omogočen ogled
družbe, pogovor z vodstvom in dostop do
potrebne dokumentacije za pripravo ponud-
be. Pisna pooblastila za obisk družbe bo v
dogovoru s potencialnimi investitorji posre-
dovala Slovenska razvojna družba.
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3. Od zainteresiranih ponudnikov priča-
kujemo, da bodo v svojih ponudbah navedli
sledeče elemente:

– ceno,
– način, roke in zavarovanje plačila,
– poslovno in finančno bonitetno poroči-

lo ponudnika,
– dokazilo o plačilu varščine za resnost

ponudbe v višini 26,000.000 SIT. Varščina
se nakaže na ŽR Slovenske razvojne druž-
be št. 50105-627-7001, s pripisom: varšči-
na za ponudbo GPG d.d.

4. Za pravočasne se štejejo zgolj ponud-
be, ki prispejo na, Slovensko razvojno druž-
bo, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, najka-
sneje do 10. 5. 1999 do 12. ure, in sicer v
zaprti kuverti s pripisom “Ne odpiraj, za jav-
no zbiranje ponudb-GPG“.

5. Prispele ponudbe bo ocenila poseb-
na komisija za oceno in izbor najugodnejše-
ga ponudnika. Ponujena cena in plačilni po-
goji za odkup delnic bodo najpomembnejši
kriterij za oceno ponudb. Odločitev o izboru
najugodnejšega ponudnika sprejme Uprava
SRD.

6. Izbranega najugodnejšega ponudnika
se pisno obvesti o izbiri, ostale ponudnike
pa, da njihova ponudba ni bila izbrana. Iz-
brani najugodnejši ponudnik je dolžan skle-
niti ustrezno kupoprodajno pogodbo v roku
10 dni po prejemu obvestila, da je bil izbran
kot najugodnejši ponudnik, pri čemer se
vplačana varščina upošteva pri plačilu kup-
nine. Ponudnikom, katerih ponudba ni bila
izbrana, se vplačana varščina, brez obresti,
vrne v roku 10 dni po prejemu obvestila, da
njihova ponudba ni bila izbrana.

7. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe o prodaji delnic
družbe Gradbeno podjetje Grosuplje, d.d.,
Emonska 8, Ljubljana, z najugodnejšim ali
katerimkoli drugim ponudnikom.

Za morebitne dodatne informacije v zve-
zi s to objavo se obrnite na Slovensko raz-
vojno družbo, d.d., Ljubljana, Dunajska
160, po telefonu št. 061/ 18 94 830 ali po
telefaksu št. 061/18 94 839, na Franca
Hermana Šimnovca.

Slovenska razvojna družba d.d.

Ob-3091
Probanka, d.d., Gosposka ulica 23,

2000 Maribor, v skladu s statutom objavlja

ponudbo za prodajo
navadnih ustanoviteljskih delnic na ime

Probanke, d.d.,
ki jo je banki posredoval delničar Stav-

bar – Megrad, d.o.o. – v stečaju, Industrij-
ska 13, 2000 Maribor.

Predmet prodaje je 11 navadnih ustano-
viteljskih delnic na ime Probanke, d.d., po
ceni 170.000 SIT za eno delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta Probanke in pravilnika o pro-
metu z ustanoviteljskimi navadnimi delnica-
mi na ime Probanke, d.d., obstoječi imetni-
ki navadnih ustanoviteljskih delnic na ime
Probanke, d.d., ki s pismenim sporočilom
izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Dana ponudba zavezuje ponudnika 30
dni od predložitve banki, po tem roku bodo
delnice pod enakimi pogoji ponujene osta-
lim kupcem.

Probanka, d.d.

Odkupi poslovnih deležev družb

Ob-3046
V skladu s 456. členom ZGD nas je

pooblaščena investicijska družba Modra li-
nija 2, d.d., Koper, obvestila, da ima v lasti
več kot 25% delnic naše družbe.

Pekarstvo in slaščičarstvo
Kruh Koper, d.d.

Ob-3069
Uprava družbe Kovinoplastika Lož, d.d.,

skladno z drugim odstavkom 64. člena za-
kona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 47/97)
objavlja, da je prejela obvestilo o kvalificira-
nem deležu: Fida, borznoposredniška druž-
ba, d.o.o., obvešča, da je na dan 24. 2.
1999 pridobila kvalificiran delež, to je sku-
paj 628.694 navadnih imenskih delnic druž-
be Kovinoplastike Lož, d.d.

Kovinoplastika Lož, d.d., Lož
predsednik uprave

Št. 109/99 Ob-3070
Skladno s 465. členom zakona o gos-

podarskih družbah, družba Publikum, borz-
no posredovanje, d.d., Ljubljana, sporoča,
da ima v lasti večino delnic družbe Zmajč-
kov butik, d.d., Ljubljana, Koprska 100.

Zmajčkov butik, d.d., Ljubljana

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-3090
V skladu s 454. členom zakona o gos-

podarskih družbah, direktorica družbe Kom-
pas Magistrat, gostinstvo, hotelirstvo in tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 3, vpi-
sane v sodnem registru Okrožnega sodišča
v Ljubljani, št. vl. 1/04417/00, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet na skupščini družbe dne

2. 4. 1999. Osnovni kapital družbe se
zmanjša za 489,550.000 SIT tako, da bo
po zmanjšanju znašal 640,000.000 SIT.

Direktorica poziva vse upnike, da se zgla-
sijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.

Kompas Magistrat, d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Obvestilo
Št. 14 Ob-3139

Uprava Factor banke, d.d., Ljubljana, ob-
vešča delničarje, da bo sklic 1. skupščine
delničarjev Factor banke, d.d., 6. maja
1999, ob 12. uri in ne ob 13. uri, kot je
bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št.
20-22, dne 2. 4. 1999.

Factor banka, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Popravek
V sklicu 6. zasedanja skupščine delni-

čarjev egp, Embalažno grafično podjetje,
d.d., Škofja Loka, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999,
Ob-2653, se:

– 5. točka predloga dnevnega reda pra-
vilno glasi:

Poročilo o odkupu lastnih delnic in pred-
log za nadaljevanje odkupa za namene, do-
ločene z ZGD.

– tretji odstavek, ki sledi po točkah dnev-
nega reda, pravilno glasi:

Delničar lahko za glasovanje pooblasti
tretjo osebo, če jo pooblasti s pismenim
pooblastilom, ki ga deponira na družbi.

Uredništvo

Ob-2908
Direktor borzno posredniške hiše Intara,

d.d., Ljubljana, Železna cesta 18, na podla-
gi statuta družbe in določil zakona o gospo-
darskih družbah sklicuje

deseto skupščino borzno posredniške
hiše Intara, d.d.,

ki bo v torek, 25. 5. 1999 ob 14. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Železna cesta
18/V, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje nje-
nih delovnih teles.

Predlog sklepa: za predsednika skupšči-
ne se izvoli Julijana Batič, za preštevalca
glasov pa Ingrid Mizgur in Marko Mencin.
Vabljeni notar je Miro Bregar iz Litije.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila uprave za leto 1998 in poročila o
reviziji računovodskih izkazov za poslovno
leto 1998.

Predlog sklepa: sprejmeta se poročili
uprave in pooblaščene revizijske hiše o po-
slovanju v letu 1998 ter mnenje nadzornega
sveta.

3. Obravnava in sprejem sklepa o razde-
litvi dobička.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o pred-
laganem načinu razdelitve dobička z mne-
njem nadzornega sveta.

4. Obravnava poslovne politike družbe
za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila s poslovno politiko družbe za poslovno
leto 1999.

5. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju pooblaščenega finančnega revizor-
ja za pregled poslovanja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja za pregled poslovanja za leto 1999 se
na podlagi mnenja nadzornega sveta ime-
nuje Constantia MT&D, d.o.o., Ljubljana,
Vilharjeva 27.

Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo tisti delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo pri KDD, d.d., Ljubljana,
na dan 14. 5. 1999. Z istim dnem se pre-
soja tudi upravičenost posameznega delni-
čarja do dividende.

Skupščine se lahko udeležijo vsi tisti del-
ničarji oziroma pooblaščenci, ki bodo svojo
udeležbo na skupščini v skladu s točko
10.3.3. Statuta družbe Intara, d.d. pisno
prijavili družbi vsaj tri dni pred skupščino.
Pooblaščenci delničarjev morajo svoja
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pooblastila deponirati pri upravi družbe vsaj
tri dni pred skupščino. Pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati ime in priimek, na-
slov, rojstne podatke oziroma firmo in se-
dež pooblastitelja in pooblaščenca.

Glasovnice se bodo delile v dvorani, kjer
bo skupščina, pol ure pred začetkom. Za-
mudniki nimajo pravice do sodelovanja in
odločanja skupščini.

Gradivo za sejo je na vpogled na sedežu
borzno posredniške hiše Intara, d.d., Ljub-
ljana, Železna cesta 18, od 23. 4. 1999 do
25. 5. 1999 od 8. do 12. ure.

Intara d.d., Ljubljana

Ob-2909
Na podlagi 40. člena statuta delniške

družbe Iskre, d.d., Ljubljana, vabi uprava
družbe delničarje na sejo

 skupščine družbe Iskre,
d.d., Ljubljana,

ki bo v četrtek 27. 5. 1999, s pričetkom
ob 10. uri v dvorani Upravne enote Vič, Trg
mladinskih delovnih brigad 7, v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skup-
ščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: za predsednika
skupščine se imenuje Leonarda Peklarja;
za preštevalca glasov se imenuje Matjaža
Koširja in Matjažja Logarja; notar na skupšči-
ni bo Bojan Podgoršek.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: sprejme se poslov-
nik o delu skupščine v predlaganem bese-
dilu.

3. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju podjetja.

4. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep: za revizorja družbe za poslovno leto
1998 se imenuje revizijska družba KPMG,
Ljubljana.

5. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: skupščina sprej-
me letno poročilo za poslovno leto 1997 z
mnenji nadzornega sveta in revizorja.

6. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: izguba poslovnih
let 1993, 1994 in 1997 s pripadajočo reva-
lorizacijo se pokriva iz dobička poslovnih let
1995 in 1996 s pripadajočo revalorizacijo,
revalorizacijskih popravkov rezerv, rezerv in
revalorizacijskega popravka osnovnega ka-
pitala.

7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep: ugotovi se, da preneha mandat čla-
nom začasnega nadzornega sveta. Za čla-
ne nadzornega sveta se imenujejo:

– Kokove Mitja,
– Komatar Primož, mag.,

– Lukač Matjaž, dr.,
– Mihelčič Miran, prof., dr.
8. Obravnava in sprejem sklepa o do-

ločitvi višine sejnine za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave se sprejme naslednji sklep: “članom
nadzornega sveta pripada za njihovo delo
sejnina v višini 40.000 SIT neto na sejo za
člana nadzornega sveta in 60.000 SIT neto
na sejo za predsednika nadzornega sveta.
Sejnino se usklajuje z inflacijo od dneva
sprejema tega sklepa.”

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje v pone-
deljek 24. 5. 1999.

Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine vsak delovni dan od 10. do
12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 11. uri. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

Iskra d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-3022
Na podlagi točke 7.3. statuta družbe

Droga Portorož, Živilska industrija d.d. in na
podlagi 66. člena zakona o prevzemih (Ur.
l. RS, št. 47/97) uprava sklicuje

5. skupščino delničarjev,
ki bo v Portorožu, 28. maja 1999 ob 11.

uri v prostorih hotela Metropol.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

2. Potrditev dnevnega reda.
3. Sprejem letnega poročila za leto

1998.
4. Sprejem sklepa o uporabi dobička,

izplačilu dividend in udeležbe uprave na do-
bičku za leto 1998.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
6. Sprejem sklepa o imenovanju revi-

zorja.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k 1. točki: izvolijo se delovna

telesa skupščine: za predsednika skupšči-
ne Radovan Stonič, za namestnika pred-
sednika skupščine mag. Gregor Velkaverh,
za preštevalce glasov Elma Bečiragič, An-
dreja Čendak, Lojze Dolenc, Sabina Do-
lenc in Barbara Slak.

2. Sklep k 2. točki: potrdi se predlagani
dnevni red.

3. Sklep k 3. točki: sprejme se letno po-
ročilo za leto 1998.

4. Sklep k 4. točki: sprejme se sklep o
uporabi dobička, izplačilu dividend in ude-
ležbi uprave na dobičku za leto 1998.

Čisti dobiček iz leta 1998 v višini
1.055,396.323 SIT ostane nerazdeljen.

Za izplačilo dividend se nameni
381,736.800 SIT, tako da znaša bruto divi-
denda 1.350 SIT.

Za udeležbo uprave na dobičku se na-
meni 6,300.000 SIT.

Družba bo za namene izplačil porabila
sredstva nerazporejenega dobička iz prete-
klih let.

Dividende se izplačajo v roku enega me-
seca po skupščini. Dividenda pripada delni-
čarjem, ki so na dan 1. 6. 1999 vknjiženi
kot imetniki delnic pri Centralni klirinško de-
potni družbi d.d.

5. Sklep k 5. točki: imenujejo se člani
nadzornega sveta v sestavi:

1. dr. Bogomir Kovač,
2. Irena Starman,
3. Radovan Stonič,
4. Francois Jan Lavooij.
6. Sklep k 6. točki: za revizorsko hišo

se imenuje družba K.P.M.G. Slovenija
d.o.o.

Predlagatelj sklepa o imenovanju revi-
zorja je nadzorni svet, v ostalih primerih pa
uprava družbe.

Čas zasedanja: skupščina je sklicana za
28. 5. 1999 ob 11. uri. Če ob prvem sklicu
ni dosežena sklepčnost, se ponovno zase-
danje skupščine določi za 28. 5. 1999 ob
14. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Pogoji udeležbe: skupščine se lahko ude-
ležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice
družbe na dan 24. 5. 1999 vknjižene na ra-
čunu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri Cen-
tralni klirinško depotni družbi d.d. oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Glasovalno pravico lahko uresničuje le tisti
delničar oziroma zanj njegov pooblaščenec
ali zakoniti zastopnik, ki je najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine družbi pisno pri-
javil svojo udeležbo. Prijava udeležbe je pra-
vočasna, če na sedež družbe prispe do
24. 5. 1999. Pooblaščenec delničarja mora
k prijavi udeležbe priložiti tudi pisno poobla-
stilo, če le-to ni shranjeno pri družbi.

Gradiva: gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda je na vpogled v času od
28. 4. 1999 dalje na sedežu družbe, Oba-
la 27, Portorož, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

Droga d.d.
uprava družbe

Ob-3143
Na podlagi 19. in 20. člena statuta SKB

banke, d.d., sklicuje uprava banke

8. skupščino
SKB banke, d.d.,

ki bo v četrtek, dne 27. maja 1999 ob
12. uri, v kinodvorani Union na Nazorjevi 2 v
Ljubljani. Za sejo skupščine banke predla-
ga uprava banke naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine banke in izvolitev
delovnih teles skupščine banke (predsedni-
ka skupščine in verifikacijsko komisijo).

Predlog sklepa: skupščina banke ime-
nuje organe skupščine banke:

– predsednik skupščine banke: Drago
Pleško,

– verifikacijska komisija:
· Boža Hren, predsednica,
· Igor Šteblaj, član,
· Marija Bartolj, članica.
2. Nagovor predsednice uprave SKB

banke, d.d.
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3. Poročilo o poslovanju SKB banke,
d.d., za leto 1998 z računovodskimi izkazi,
mnenjem nadzornega sveta SKB banke,
d.d. in mnenjem revizorske hiše Pricewa-
terhousecoopers, d.d., Ljubljana, ter pred-
log za delitev dobička banke.

Predlog sklepa:
3.1 Skupščina banke sprejema poročilo

o poslovanju banke za leto 1998 z računo-
vodskimi izkazi.

3.2 Skupščina banke sprejema predlog
za delitev dobička banke za leto 1998 (po
slovenskih računovodskih standardih):

a) Izhodišča za delitev:
– dobiček banke pred obdavčitvijo:

1.774,354.885,41 SIT,
– drugi davki (davek na bilančno vsoto

banke): 328,201.506 SIT,
– davek iz dobička: 217,571.533 SIT,
– dobiček po obdavčitvi:

1.228,581.846,41 SIT.
b) V letu 1998 ustvarjeni dobiček po ob-

davčitvi se razdeli:
– nerazdeljeni dobiček:

1.228,581.846,41SIT,
– ostali nameni: –.
c) Iz nerazdeljenega dobička preteklih let

se razdeli za:
– dividende: 429,000.000 SIT,
– udeležba na dobičku članom nadzor-

nega sveta: 4,000.000 SIT,
– udeležba na dobičku članom uprave

banke: 4,000.000 SIT,
– udeležba na dobičku delavcem s po-

sebnimi pooblastili: 55,000.000 SIT.
d) Za leto 1998 se izplača 55 SIT bruto

dividende na delnico. Do izplačila dividen-
de je upravičen delničar banke, ki je lastnik
delnic, evidentiranih pri KDD, d.d., Ljublja-
na, na dan 1. 6. 1999. Banka bo dividende
izplačevala od 22. 6. 1999 dalje.

4. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta SKB banke, d.d.

Predlog sklepa: skupščina banke spre-
jema predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta banke.

5. Predlog za imenovanje novih članov
nadzornega sveta banke.

Predlog sklepa:
1. Skupščina banke ugotavlja, da je

dosedanjim članom nadzornega sveta ban-
ke prenehal štiriletni mandat.

2. Skupščina banke imenuje devet
članski nadzorni svet banke:

– Diether Karmen,
– Jelenc Milan,
– Košir Franc,
– Lasič Andrej,
– Neuschütz Volker,
– Pilipović-Chaffey Dragica,
– Potočnik Viktorija,
– Pregl Kazimir Živko,
– Simonič Bojan.
3. Člani nadzornega sveta banke so

imenovani za dobo štirih let in so lahko po
preteku te dobe ponovno imenovani.

4. Skupščina banke ugotavlja, da so
novo imenovani člani nadzornega sveta ban-
ke imenovani v skladu z zakonom o banč-
ništvu in ZGD.

5. Član nadzornega sveta banke je
upravičen do sejnine v višini 300 DEM,
predsednik nadzornega sveta banke pa v
višini 400 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju BS na dan seje.

6. Predlog za imenovanje revizorja ban-
ke za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina banke ime-
nuje revizorsko hišo PriceWaterhouseCoo-
pers, d.d., Ljubljana, za revizijo poslovanja
SKB banke, d.d., za leto 1999.

Udeležba na skupščini SKB banke, d.d.
1. Skupščine banke se lahko udeležijo

delničarji oziroma njihovi pooblaščenci.
2. Pravico do udeležbe na skupščini

banke in glasovalno pravico lahko uresniču-
jejo tisti delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo SKB banke, d.d., ki jo vodi KDD v
Ljubljani in prijavijo svojo udeležbo na
skupščini banke tri dni pred sejo.

3. Delničarji banke oziroma njihovi poob-
laščenci lahko prijavijo svojo udeležbo:

– osebno na sedežu banke (VI. nad., so-
ba 605) na Ajdovščini 4 v Ljubljani;

– po faksu 061/132-91-22, s pripisom
“za skupščino banke”;

– po elektronski pošti: Igor.Steblaj-
ŽSKB.SI s pripisom “za skupščino banke”;

– pismeno s priporočeno pošiljko s pri-
pisom “za skupščino banke”,

najkasneje tri dni pred sejo skupščine
banke.

Zadnji dan za oddajo prijave je ponede-
ljek, dne 24. 5. 1999.

Udeležence skupščine banke prosimo,
da se pol ure pred začetkom seje skupšči-
ne banke prijavijo predstavniku banke na
prijavnem mestu (preddverje kinodvorane
Union). S podpisom na seznamu prijavljenih
delničarjev potrdi delničar oziroma poob-
laščenec svojo prisotnost na skupščini ban-
ke ter prevzame glasovalne lističe. Za ude-
ležbo na skupščini banke se fizične osebe
izkažejo z osebnim identifikacijskim doku-
mentom, pooblaščenci pa tudi s pismenim
pooblastilom.

Gradiva za skupščino SKB banke, d.d.
Besedilo predlaganih sprememb in dopol-

nitev statuta SKB banke, d.d., je na vpogled
vsak delovni dan v sekretariatu SKB banke,
d.d., soba 605/VI na Ajdovščini 4 v Ljubljani,
med 10. in 12. uro, od srede, dne 28. 4.
1999 dalje, kjer bodo od dne 10. 5. 1999 na
vpogled tudi vsa ostala gradiva za 8. skupšči-
no banke. Od dne 19. 5. 1999 dalje lahko na
istem mestu delničarji prevzamejo kompletno
gradivo za sejo skupščine banke.

Ponovno zasedanje skupščine SKB ban-
ke, d.d.

Če ob napovedani uri skupščina banke
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine banke isti dan v istih prostorih ob
12.30. V tem primeru bo skupščina banke
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

SKB banka, d.d.
predsednica uprave

Ob-3047
Na podlagi 22. člena statuta BTC d.d.,

Ljubljana, Šmartinska 152, sklicujem

skupščino delničarjev,
ki bo v torek, 1. junija 1999 ob 14. uri v

Kongresni dvorani Mercurius, v Ljubljani,
Šmartinska 152.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, izvolitev de-

lovnega predsedstva skupščine, imenova-
nje notarja in ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: skupščina BTC d.d. (v
nadaljnem besedilu BTC) imenuje delovno
predsedstvo v sestavi:

– predsednik skupščine: Nevenka Sa-
mec,

– član: Tone Dijak,
– član: Mateja Žibret.
2. Poročilo o poslovanju BTC za leto

1998 z računovodskimi izkazi, mnenjem
nadzornega sveta in mnenjem revizorske hi-
še KPMG d.o.o. Ljubljana, ter predlog za
ugotovitev in delitev dobička.

Predlog sklepa:
2.1. Skupščina BTC sprejema poročilo

o poslovanju BTC za leto 1998 z računo-
vodskimi izkazi, pripravljenimi v skladu s slo-
venskimi in mednarodnimi računovodskimi
standardi.

2.2. Skupščina BTC sprejema predlog
za ugotovitev in delitev dobička družbe za
leto 1998 (po slovenskih računovodskih
standardih):

– bruto dobiček: 1.092,530.836,26 SIT
.

– davek iz dobička: 110,598.441,40
SIT,

– čisti dobiček: 981,932.394,86 SIT.
Čisti dobiček poslovnega leta 1998 v

višini 981,932.394,86 SIT se potrdi in raz-
poredi:

– čisti dobiček poslovnega leta 1998
ostane nerazporejen v višini
981,932.394,86 SIT.

2.3. Skupščina BTC sprejema predlog,
da se nerazporejeni del dobička poslovne-
ga leta 1997 razdeli za:

– dividende v vrednosti 350 SIT na del-
nico, kar skupaj predstavlja 254,039.800
SIT brez lastnih delnic,

– udeležbo na dobičku nadzornemu sve-
tu, upravi, poslovodnemu odboru in drugim
zaposlenim v višini 85,526.837 SIT. Ude-
ležba na dobičku se vsem izplača v gotovi-
ni.

Do izplačila dividende je upravičen del-
ničar, ki je lastnik delnic, evidentiranih pri
Klirinško depotni družbi, drugi delovni dan
po dnevu skupščine delničarjev, ki odloča o
delitvi dobička. Dividenda in udeležba na
dobičku se izplača do 30. junija 1999.

3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom lastnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina BTC spreje-
ma predlog o zmanjšanju osnovnega kapi-
tala z umikom lastnih delnic:

– osnovni kapital družbe se zmanjša od
dosedanjega zneska 6.640,000.000 SIT za
833,376.000 SIT na 5.806,624.000 SIT.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de z umikom 104.172 lastnih delnic v no-
minalnem znesku 8.000 SIT na delnico.

Osnovi kapital družbe je zmanjšan z
dnem vpisa sklepa v sodni register.

Vrednost 104.172 delnic je
907,338.303,54 SIT.

Po slovenskih računovodskih standardih
se revalorizacijski popravek osnovnega ka-
pitala zmanjša za 12,55%. Ker je nabavna
vrednost lastnih delnic nižja od knjigovod-
ske, se za razliko med 12,55% revaloriza-
cijskega popravka osnovnega kapitala in
73,962.120 SIT povečajo rezerve.

V skladu z mednarodnimi računovod-
skimi standardi se zadržani dobiček pre-
teklih let zniža za 73,962.120 SIT.
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4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta BTC.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina BTC spreje-

ma predlog o oblikovanju sklada lastnih del-
nic iz vplačanega presežka kapitala za na-
mene, ki jih določa ZGD do višine
580,662.000 SIT. O pridobitvi lastnih del-
nic uprava obvesti skupščino delničarjev na
prvi naslednji seji.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina BTC za revi-

zorja za poslovno leto 1999 imenuje revizij-
sko hišo KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino BTC je delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe v Ljublja-
ni, Šmartinska 152, II. nadstropje - uprava
družbe, tel 185-13-29, vse delovne dni od
9. do 12. ure.

Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej

razpravljajo in glasujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki s priporoče-
nim pismom, ki prispe na sedež družbe naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine,
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini. Udeleženci se ob prihodu identi-
ficirajo z osebnim dokumentom.

Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine BTC bo od-

prt 30 minut pred začetkom zasedanja. Če
skupščina ne bo sklepčna bo ponovno za-
sedanje skupščine, naslednji dan na istem
kraju ob istem času.

BTC, d.d. Ljubljana,
Predsednik uprave

Ob-3048
Na podlagi določil 38. člena statuta druž-

be Elektronabava, d.d., Ljubljana, sklicuje
uprava

5. sejo skupščine,

ki bo v torek, 25. 5. 1999 ob 15. uri, v
sejni sobi Poslovnega centra družbe, Cesta
24. junija 3 v Črnučah.

Za skupščino predlagam naslednji dnev-
ni red:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti:

– predsednika,
– 2 preštevalca glasov,
– verifikacijsko komisijo,
– imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa: skupščina na predlog

uprave izvoli organe skupščine in imenuje
predlaganega notarja.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo družbe za leto 1998.

3. Obravnava in sprejem predloga deli-
tve dobička za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlog de-
litve dobička za leto 1998, kot sledi:

čisti dobiček se deli:
– za dividende 134,191.000 SIT,
– za upravo 6,709.550 SIT,
– za nadzorni svet 6,000.000 SIT,
– nerazporejen dobiček

524,629.294,88 SIT.
Dividenda na delnicah vseh razredov

znaša 1.000 SIT.

4. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlagane spremembe statuta družbe.

5. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1999.

Predlog sklepa: za finančnega revizorja
za leto 1999 se imenuje revizijska družba P
& S Revizija, d.o.o., Linhartova 1, Ljubljana.

Gradiva za dnevni red s predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu glav-
nega direktorja na sedežu družbe, Cesta
24. junija 3, Ljubljana-Črnuče, vsak delov-
nik med 8. in 12. uro, od dneva objave
dalje.

Skupščine se lahko udeleži vsak delni-
čar osebno ali po svojem pooblaščencu ozi-
roma zastopniku, če svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavi upravi družbe najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Pooblaščenci morajo hkrati z najavo po-
slati pisna pooblastila.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skliče nova seja skupščine
istega dne ob 16. uri, z istim dnevnim re-
dom, na kateri se veljavno odloča, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Elektronabava, d.d.
glavni direktor

Ob-3049
Na podlagi 36. in 42. člena statuta druž-

be KIK, Kemijska industrija Kamnik, d.d.,
uprava sklicuje

skupščino,

ki bo 25. 5. 1999 ob 12. uri, v sejni sobi
uprave KIK, Kemijske industrije Kamnik,
d.d., Fužine 9, Kamnik, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles.

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave se za predsedujočega
skupščine izvoli Ferdinand Šegš in verifika-
cijsko komisijo v sestavi Mejač Helena,
predsednica in Kokalj Bogdan ter Sivec Jo-
žica kot preštevalca glasov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Lo-
košek Majda iz Domžal.

2. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa uprave: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta družbe.

3. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev nadomestnih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa uprave: sprejme se od-
stop predsednika nadzornega sveta Skok
Blaža, kot člana nadzornega sveta, na pod-
lagi odstopne izjave z dne 6. 4. 1999.

Sprejme se odstop mag. Percl Gerhar-
da kot člana nadzornega sveta na podlagi
odstopne izjave z dne 29. 1. 1999.

Za nadomestna člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev se izvolita Jeras
Franc in Kokalj Bogdan, mandatno obdobje
članov nadzornega sveta traja do 10. 7.
2001.

Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami in
dopolnitvami statuta in izdela njegovo pre-
čiščeno besedilo s preštevilčenjem členov.

4. Vprašanja in predlogi delničarjev.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delovnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica, v tajništvu uprave
delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovalnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

KIK, Kemijska industrija, d.d., Kamnik
uprava

Št. 209/99 Ob-3050
Na podlagi točk 7.2., 7.3. in 7.4. statuta

Komunalno-stanovanjskega podjetja, d.d.,
Hrastnik, Cesta 3. julija 7, Hrastnik, sklicuje
uprava družbe

4. skupščino
delniške družbe

Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
Hrastnik,

ki bo v torek, 25. 5. 1999 ob 12. uri, v
sejni sobi na sedežu družbe na Cesti 3.
julija 7, Hrastnik, z naslednjim dnevnim re-
dom in predlogi sklepov k posameznim toč-
kam dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna.

Za predsedujočo skupščini se izvoli Ka-
rolina Senčar, za preštevalko glasov pa An-
dreja Obran.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc-Rus.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: sprejme se
poročilo o poslovanju družbe za leto 1998.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1998.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: ugotovljeni do-
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biček v višini 800.515 SIT ostane nerazde-
ljen.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta Komunalno-stanovanjskega podjetja,
d.d., Hrastnik.

Predlog sklepa uprave: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta in določi čistopis statuta.

5. Imenovanje revizorja za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov za leto 1999.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vidiranje računovodskih izkazov za leto
1999 skupščina imenuje predlagano poob-
laščeno revizijsko družbo.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe pri Nives Ven-
ko, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
skupščine podajo predloge za dopolnitev dnev-
nega reda in nasprotne predloge. Predlogi del-
ničarjev morajo biti pisni in obrazloženi.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine, v tajništvu
družbe na sedežu uprave pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Udeležence in pooblaščence prosimo,
da se na sedežu družbe zglasijo vsaj 30
minut pred pričetkom zasedanja skupščine
zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema gla-
sovnic za glasovanje na skupščini.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje, v istih
prostorih. Skupščina bo takrat veljavno od-
ločala, ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.

uprava družbe
Hrastnik

Ob-3051
Na podlagi določila 283. člena zakona o

gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 82/94 in 20/98) ter 19. člena in
prvim odstavkom 25. člena statuta družbe
IMP, Tovarne armatur, d.d., Ivančna Gorica,
Ljubljanska cesta 43, uprava družbe sklicuje

4. skupščino
delniške družbe,

ki bo v sredo, 26. 5. 1999 ob 15. uri, v
prostorih na sedežu družbe v Ivančni Gori-
ci, Ljubljanska cesta 43.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se izvoli Iztok Munih, za preštevalca gla-
sov Frančiška Kamnikar in Zoran Vulič, za
notarja se določi Marjan Kotar.

2. Letno poročilo družbe IMP, Tovarne
armatur, d.d., za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe IMP, Tovarne armatur,
d.d, za leto 1998, z mnenjem revizorja.

3. Razporeditev čistega dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

loženi predlog razporeditve čistega dobička
iz poslovanja družbe iz leta 1998.

4. Sprememba oziroma dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: skupščina odloči o spre-
membi oziroma dopolnitvi statuta družbe v
predlaganem besedilu.

5. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1999.

Predlog sklepa: za revizorja družbe IMP,
Tovarne armatur, d.d., za poslovno leto
1999 se imenuje revizijska družba Prelog &
Simam Revizija in drugi, k.d., Osojnikova
cesta 3, 2250 Ptuj.

Gradivo za skupščino družbe s predlogi
za sprejemanje sklepov in predlaganimi
spremembami oziroma dopolnitvami statuta
je delničarjem na vpogled v prostorih druž-
be IMP, Tovarne armatur, d.d., Ivančna Go-
rica, Ljubljanska cesta 43, pri vodji splo-
šno-kadrovske službe, vsak delovni dan od
ponedeljka do petka, med 12. in 14. uro.

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji
uresničujejo na skupščini.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci in za-
koniti zastopniki pod pogojem, da najkasne-
je tri dni pred dnevom skupščine prijavijo
svojo udeležbo na upravi na sedežu družbe.

Glasovanje je osebno ali po pooblaščen-
cu, in sicer na podlagi t. i. glasovalne tabli-
ce, ki jo bodo delničarji oziroma poob-
laščenci prejeli ob vstopu v prostor, kjer bo
potekalo zasedanje.

Vsaka delnica nominalne vrednosti
1.000 SIT zagotavlja en glas. Glasovanje o
posameznih točkah dnevnega reda je javno
in poteka s t. i. glasovalnimi tablicami.

Za sprejem skupščinskih sklepov je po-
trebna večina oddanih glasov delničarjev
(navadna večina), razen če zakon ali statut
ne določa drugače.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in biti ob slicu predloženo
družbi.

Če skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 26. 5.
1999 ob 16. uri, v prostorih družbe v Ivanč-
ni Gorici, Ljubljanska cesta 43.

Skupščina drugega sklica veljavno odlo-
ča, ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

IMP, Tovarna armatur, d.d.
uprava – direktor družbe

Št. 100/99 Ob-3052
Na podlagi 39. člena statuta družbe in

drugega odstavka 283. člena zakona o gos-
podarskih družbah sklicujeva

6. skupščino
družbe Pekarstvo in slaščičarstvo Kruh

Koper, d.d.,
ki bo v četrtek, 3. 6. 1999 ob 12. uri, na

sedežu družbe v Kopru, Ul. 15. maja števil-
ka 12.

Predlagava naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Sestava seznama prisotnih delničar-

jev oziroma njihovih zastopnikov in ugotovi-
tev sklepčnosti.

4. Obravnava revizijskega poročila za le-
to 1998, mnenje nadzornega sveta k letne-
mu poročilu za leto 1998 in sprejem letne-
ga poročila za leto 1998.

5. Informacija o planu za leto 1999.
6. Obravnava predloga delitve dobička,

mnenja nadzornega sveta k predlogu deli-
tve dobička in sprejem delitve dobička.

7. Imenovanje revizorja za leto 1999.
8. Dopolnitev sklepa o lastnih delnicah.
9. Imenovanje člana nadzornega sveta.
10. Vprašanja delničarjev.
Predlogi sklepov:
K 1. točki: potrdi se predlagani dnevni red.
K 2. točki: izvolijo se organi skupščine:

predsednik, dva preštevalca glasov, zapi-
snikar in notar.

K 3. točki: sprejme se poročilo prešte-
valca glasov.

K 4. točki: sprejme se revizijsko poroči-
lo k računovodskim izkazom za leto 1998 in
letno poročilo za leto 1998.

K 5. točki: sprejme se informacija o pla-
nu poslovanja za leto 1999.

K 6. točki: dobiček za delitev v znesku
5,208.523,28 SIT, ki se sestoji iz:

– nerazporejenega dobička iz preteklih
let, skupaj z revalorizacijo nerazporejenega
dobička iz preteklih let v znesku
2,505.808,27 SIT,

– čistega dobička leta 1998 v znesku
2,702.715,01 SIT,

se nameni za: nerazporejeni čisti dobi-
ček v znesku 5,208.523,28 SIT.

K 7. točki: za revizorja za leto 1999 se
določi revizorska hiša RFR – Ernst & Young,
d.o.o., Ljubljana.

K 8. točki: uprava lahko pridobiva in upo-
rablja lastne delnice družbe v skladu z dolo-
čili zakona o gospodarskih družbah.

K 9. točki: za člana nadzornega sveta se
ponovno imenuje Novak Jože.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti notarsko overjeno in ostane družbi.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj 15 odstotkov zastopanega kapi-
tala. Če ne bi dosegli sklepčnosti ob prvem
sklicu, bo ponovno zasedanje na istem kra-
ju čez eno uro, kjer se bo odločalo, ne
glede na število prisotnih delničarjev.

Materiali k dnevnemu redu skupščine so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan.

Delničarji lahko svoje nasprotne predlo-
ge ali dopolnilne predloge v pisni obliki z
obrazložitvijo vložijo v roku enega tedna od
objave sklica skupščine, priporočeno po po-
šti ali neposredno na sedežu družbe.

Pekarstvo in slaščičarstvo
Kruh Koper, d.d.

predsednik uprave
predsednik nadzornega sveta

Ob-3053
Skladno s točko 6.3. statuta Schie-

del-Gradnja, d.d., Latkova vas 82, Prebold,
uprava delniške družbe sklicuje

6. skupščino
delničarjev Schiedel-Gradnja, d.d.,
ki bo v četrtek, 27. maja 1999 ob 11.

uri, v prostorih družbe v Latkovi vasi 82,
Prebold.
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Dnevni red:
1. Otvoritev in izvolitev organov skup-

ščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-

sednika in imenuje notarja za sestavo notar-
skega zapisnika.

2. Sprememba sklepa o imenovanju re-
vizorja podjetja za leto 1998.

Predlog sklepa: za revizorja podjetja za
leto 1998 se imenuje revizijska družba Deloit-
te & Touche iz Ljubljane, Dunajska cesta 22.

3. Sprejem poročila o poslovanju pod-
jetja za leto 1998 z mnenjem nadzornega
sveta in mnenjem revizijske družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poročilo o poslovanju za leto 1998 z
mnenjem nadzornega sveta in revizijske
družbe.

4. Sprejem sklepa o delitvi dobička po
zaključnem računu za leto 1998.

Predlog sklepa: dobiček leta 1998 osta-
ne nerazporejen.

5. Sprejem sklepa o preoblikovanju del-
niške družbe v družbo z omejeno odgovor-
nostjo.

Predlog sklepa: delniška družba Schie-
del-Gradnja, podjetje za proizvodnjo, pro-
dajo in montažo dimnikov, d.d., se preobli-
kuje v družbo z omejeno odgovornostjo, so:

a) firmo: Schiedel, dimniški sistemi,
d.o.o., Prebold,

b) skrajšano firmo: Schiedel, d.o.o., Pre-
bold,

c) sedežem: 3312 Prebold, Latkova vas
82.

Sprejme se besedilo družbene pogodbe
o ustanovitvi družbe, ki je sestavni del tega
sklepa.

Za poslovodjo (direktorja) družbe se za
dobo dveh let imenujeta:

– Jelka Srebre, Podvin 110, Žalec,
EMŠO: 1307949506209,

– Dejan Bošnak, Glavni trg 8, Celje,
EMŠO: 2508959500240.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na voljo na sedežu družbe
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in oddani v sedmih dneh po
objavi dnevnega reda skupščine na sedež
družbe.

Seje skupščine se lahko udeleži vsak
delničar sam ali po svojem pooblaščencu
pod pogojem, da svojo udeležbo pisno na-
javi najpozneje 5 dni pred zasedanjem
skupščine na sedežu družbe.

Schiedel-Gradnja, d.d.
uprava

Ob-3054
Na podlagi 28. člena statuta delniške

družbe Kompas MTS, d.d., uprava sklicuje

12. skupščino,
ki bo 6. 5. 1999 ob 10. uri, v Ljubljani,

Trg republike 3, v prostorih LB HIPO, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles.

Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in komisija za izvedbo glasovanja
in volitev. Seji bo prisostvovala povabljena
notarka.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1998 po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta v predloženem
besedilu.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1998 in nerazporejenega dobička iz
preteklih let.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta se sprejme pred-
log delitve dobička za leto 1998 v nasled-
njem besedilu:

Dobiček za delitev v letu 1999 znaša
2.876,018.929,44 SIT in je oblikovan iz pre-
nesenega čistega dobička iz preteklih let v
višini 1.016,373.779,85 SIT, revalorizacija
čistega dobička iz preteklih let v višini
151,488.344,93 SIT in čistega dobička po-
slovnega leta v višini 1.708,156.804,66 SIT.

Od skupnega zneska
2.876,018.929,44 SIT se razporedi:

– znesek 1.509,433.592 SIT se izplača
delničarjem,

– znesek 68,326.272,19 SIT, tj. 4% či-
stega dobička iz leta 1998 po 57. členu
statuta,

– znesek 17,081.568,05 SIT, tj. 1% či-
stega dobička iz leta 1998 po 56. členu
statuta,

– znesek 1.281,177.497,21 SIT kot ne-
razporejen dobiček.

Bruto dividenda na delnico v SIT: 428.
Neto dividenda na delnico za fizične ose-

be – rezidente RS v SIT: 321.
Do izplačila dividende je upravičen del-

ničar, ki je lastnik delnic, evidentiranih pri
Klirinško depotni družbi na dan 15. 4.
1999. Dividende se bodo izplačevale od
12. 5. 1999 dalje.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: ugotovi se, da dne
7. 11. 1999 preneha mandat tistim članom
nadzornega sveta, ki jih izvoli skupščina del-
niške družbe, zato se za nove člane nadzor-
nega sveta izvolijo:

– Simon Breceljnik, dipl. ek.,
– Nuša Kerševan, ek.,
– Anton Končnik, dipl. ek.,
– Borut Kuharič, dipl. ek.,
– Radovan Stonič, dipl. ek.,
– mag. Branko Šušterič.
Izvoljeni člani nadzornega sveta nastopi-

jo 4 letni mandat z 8. 11. 1999.
5. Razno.
– Informacija o oceni ekonomskih učin-

kov prostocarinskih prodajaln, ki jo je pri-
pravil Inštitut za ekonomska raziskovanja pri
EF v Ljubljani.

– Informacija o zaključku lastninskega
preoblikovanja družbe.

Sklic skupščine s predlogi sklepov je bil
skladno z 29. členom statuta delniške druž-
be Kompas MTS, d.d., objavljen v Uradnem
listu RS.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave delniške druž-
be v Ljubljani, Pražakova 4/III, vsak delov-
nik od 9. do 12. ure, v času od 2. 4. 1999
do vključno 6. 5. 1999.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti

v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica, v tajništvu uprave
delniške družbe v Ljubljani, Pražakova 4/III.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih imenskih delnic, njihovi pooblaščen-
ci ali zastopniki, ki bodo na dan 15. 4. 1999
vpisani v delniško knjigo družbe. Pooblasti-
lo mora biti pisno.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve delniške družbe v Ljubljani, Pražakova
4/III, pisno prijavijo svojo udeležbo.

O vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje z glasovnicami.

Dvorana bo odprta 45 minut pred začet-
kom zasedanja. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 7. 5.
1999 ob 11. uri, v istih prostorih. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Kompas MTS, d.d., Ljubljana
direktorica uprave

Ob-3055
Na podlagi 8.3. točke statuta delniške

družbe Mitol, tovarna lepil, d.d., Sežana,
direktor družbe sklicuje

5. skupščino
delniške družbe Mitol, tovarna lepil,

d.d., Sežana,
ki bo v petek 28. maja 1999 ob 13. uri v

sejni sobi v 1. nadstropju motela Kompas
na Suhozemnem terminalu v Sežani, Parti-
zanska cesta 117.

Čas prihoda na skupščino je tega dne
med 11.30 in 12.30.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine in njegovega namestnika, verifi-
kacijsko in volilno komisijo. Imenuje se za-
pisnikarja in dva overovatelja zapisnika ter
notarja po predlogu direktorja.

3. Obravnava in sprejem dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.

4. Letno poročilo.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na

podlagi mnenja nadzornega sveta z dne
9. 4. 1999 predlagano letno poročilo o po-
slovanju družbe Mitol v letu 1998.

5. Delitev dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na

podlagi mnenja nadzornega sveta z dne
9. 4. 1999 predlagano delitev čistega do-
bička:

Dobiček iz l. 1995 in l. 1996 se deli:
– za dividende (88 SIT bruto/delnica) –

66,820.688 SIT,
– ostane nerazporejen –

13,874.544,10 SIT;
Dobiček iz l. 1997 ostane nerazporejen

– 106,161.547,72 SIT;
Dobiček iz l. 1998 ostane nerazporejen

– 114,773.638,17 SIT.
Dividende se izplačajo v roku 30 dni po

sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki bodo
na dan 31. 5. 1999 vknjiženi v delniško
knjigo pri KDD.
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6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 1999 se imenuje revizijska družba
“Podboršek, Revizijska hiša, k.d., Ljub-
ljana”.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli štiri čla-

ne nadzornega sveta družbe Mitol – pred-
stavnike kapitala.

Skupščina se seznani z dvema članoma
nadzornega sveta – predstavnikoma sveta
delavcev.

Mandatna doba novoizvoljenih članov
začne teči po preteku mandata sedanjih čla-
nov nadzornega sveta.

8. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe statuta ter čistopis statuta
družbe Mitol.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe na Partizanski 78, Sežana, v splošni
pravni službi in v tajništvu vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7
dni po objavi tega sklica.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeleži vsak

delničar družbe (sam ali po svojem poob-
laščencu, oziroma zakonitem zastopniku)
pod pogojem, da na sedežu družbe vsaj do
vključno 24. 5. 1999 do 13. ure deponira
delniško potrdilo o številu delnic, ki jih ima.

Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pri
vpisu v seznam prisotnosti.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne dne 4. 6. 1999 ob 13. uri na istem kraju
ne glede na število prisotnih delnic.

Mitol, d.d., Sežana
direktor

Ob-3056
Direktor družbe Kompas hoteli, d.d., na

podlagi 7.3. člena statuta družbe sklicuje

4. sejo skupščine
Kompas hoteli, d.d., Slovenj Gradec,

Glavni trg 43
Skupščina bo 26. 5. 1999 ob 12. uri

na sedežu družbe v Slovenj Gradcu, Glavni
trg 43.

Dnevni red:
1. Otvoritev in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi objav-

ljen dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov in zapisnikarja ter potr-
ditev predlaganega notarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-
ganega predsednika skupščine, dva pre-
števalca glasov in zapisnikarja ter potrjuje
predlaganega notarja.

3. Letno poročilo uprave o poslovanju v
letu 1998.

Predlog sklepa: letno poročilo uprave o
poslovanju v letu 1998 se sprejme.

4. Razno.
Glasovnice se dvignejo na sedežu druž-

be, najmanj eno uro pred začetkom seje. V

tem času so delničarji pozvani k podpisu
seznama udeležencev skupščine.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled delničarjem na sedežu družbe od
dne 1. 5. 1999 vsak delovnik med 10. in
12. uro.

Če se ob prvem sklicu ne doseže
sklepčnost, je ponovno zasedanje skupšči-
ne na istem kraju pol ure kasneje. Na po-
novnem zasedanju skupščina veljavno odlo-
ča ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Kompas hoteli, Slovenj Gradec, d.d.,
direktor družbe

Št. 29/99 Ob-3057
Avtobusna postaja Ljubljana, storitve v

cestnem prometu, d.d., Trg OF 4, Ljublja-
na, na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 30. člena statuta druž-
be, uprava sklicuje

5. sejo skupščine,

ki bo v torek, dne 25. 5. 1999 ob 10.
uri v dvorani Kina Kompas, Miklošičeva 38,
Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, imenovanje dveh preštevalcev
glasov, zapisnikarja in notarja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina imenuje dva
preštevalca glasov, zapisnikarja in notarja
Lepša Borisa za sestavo notarskega zapi-
snika.

2. Imenovanje revizorja za revidiranje po-
slovanja družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za revidiranje poslova-
nja družbe imenuje revizijsko hišo KPMG
Slovenije, d.o.o.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo za leto 1998, v predloženem be-
sedilu.

4. Sprejem predloga o delitvi dobička.
Predlog sklepa št. 4.a: po predlogu upra-

ve in mnenju nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep: dobiček iz leta 1998, ki je v
višini 3,204.545 SIT, se razporedi na ne-
razporejeni dobiček.

Predlog sklepa št. 4.b: po predlogu
uprave in mnenju nadzornega sveta se ne-
razporejeni dobiček iz preteklih let in reva-
lorizacija nerazporejenega dobička, predla-
ga za izplačilo dividend v višini 3,000.000
SIT, in sicer:

– nerazporejen dobiček iz leta 1996 je v
višini 1,500.000 SIT,

– nerazporejen dobiček iz leta 1997 je v
višini 1,019.357,20 SIT,

– revalorizacija nerazporejenega dobič-
ka iz leta 1997 je v višini 214.530,10 SIT,

– revalorizacija nerazporejenega dobič-
ka iz leta 1998 je v višini 266.112,70 SIT.

Izplačilo dividend bo do 1. 8. 1999.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 5.a: na predlog nad-

zornega sveta se sprejme naslednji sklep:
ugotovi se, da z dnem 18.12. 1999 poteče
mandat naslednjim članom nadzornega sve-
ta: Ječnik Marijanu, Domitrovič Jožetu in
Vidmar Ivanu.

Predlog sklepa št. 5.b: na predlog nad-
zornega sveta se za člane nadzornega sve-
ta, predstavnike delničarjev, za naslednji
mandat, ki prične teči z dnem 19. 12.
1999, imenujejo:

1. Domitrovič Jože,
2. Plankar Anton,
3. Ječnik Marijan.

6. Določitev višine sejnine članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji
sklep: predsedniku nadzornega sveta za
njegovo delo in udeležbo na sejah nadzor-
nega sveta pripada plačilo v znesku 225
DEM neto, članom nadzornega sveta pa za
njihovo delo in udeležbo na sejah nadzor-
nega sveta pripada plačilo v znesku 175
DEM neto v tolarski protivrednosti.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu
družbe na Cigaletovi 8, Ljubljana, in sicer
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, imetniki navadnih delnic z oznako B,
D in G sami ali po svojih pooblaščencih
oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasne-
je tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati z na-
javo poslati tudi pisna pooblastila.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 11. uri z istim dnevnim
redom. Na tem zasedanju se veljavno odlo-
ča ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Avtobusna postaja Ljubljana
uprava

Ob-3058
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe

Manufaktura, Trgovsko podjetje, d.d., No-
va Gorica, Kidričeva 18, sklicuje uprava
družbe

4. skupščino delničarjev,

ki bo v sredo, 26. maja 1999 ob 13.30
v sejni dvorani v Novi Gorici na Kidričevi 9.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za člane organov

skupščine se izvoli predlagane kandidate in
notarja.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo družbe za leto 1998 z mnenjem nad-
zornega sveta.

3. Razporeditev čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

razporeditev čistega dobička družbe iz po-
slovanja v letu 1998 po predlogu uprave z
mnenjem nadzornega sveta.

4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 1998.

Predlog sklepa: za revidiranje letnih ra-
čunovodskih izkazov za leto 1999 se ime-
nuje revizijsko hišo IN Revizija, d.o.o., Ljub-
ljana, Linhartova 1.

Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 26. maj 1999

ob 13.30. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
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ne določi za isti dan ob 14. uri. Na ponov-
nem sklicu bo skupščina sklepala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarje naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.

Pogoji in prijava udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Svojo udeležbo morajo sporočiti pismeno
na naslov družbe vsaj tri dni pred zaseda-
njem, to je do 23. maja 1999.

Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti na sedežu družbe vsaj tri dni
pred zasedanjem, to je do 23. maja 1999.
Pooblastila morajo biti pisna in ostanejo
družbi.

Organizirano zbirana pooblastila morajo
biti izdana po postopku in z vsebino, sklad-
no določilom XII. poglavja zakona o prevze-
mih.

Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Novi Gorici, Kidričeva 18, vsak
delovni dan od prvega naslednjega dne ob-
jave sklica od 8. do 12. ure.

Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov

Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v ro-
ku 7 dni, šteto od prvega naslednjega de-
lovnega dne od dne objave sklica, priporo-
čeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.

Manufaktura, d.d., Nova Gorica
uprava družbe

Ob-3059
Na podlagi 37. člena statuta družbe

Geostroj, d.d., Ljubljana, Dimičeva 16, za-
časna uprava sklicuje

1. skupščino družbe

Geostroj, d.d., Ljubljana, Dimičeva 16,
ki bo dne 27. 5. 1999 ob 9. uri v po-

slovnih prostorih v Ljubljani, Dimičeva 16, z
naslednim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Začasna uprava predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna.

Za predsedujočo skupščini se izvoli:
Branka Neffat.

Izvoli se preštevalca glasov: Saša Bla-
gus, Ivica Vidic.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Sprejem poslovnika o delu skupšči-
ne.

Začasna uprava ob pozitivnem mnenju
začasnega nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep.
skupščina sprejme poslovnik o delu
skupščine družbe, v predloženem bese-
dilu.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Začasna uprava ob pozitivnem mnenju
začasnega nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina sprejme letno poročilo za leto
1998 v predloženem besedilu ob pozitiv-
nem mnenju začasnega nadzornega sveta.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Začasna uprava ob pozitivnem mnenju
začasnega nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina sprejme predlagane spremembe
in dopolnitve statuta družbe.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spre-
membami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo s preštevilče-
njem členov.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev in razrešitev čla-
nov začasnega nadzornega sveta ter sezna-
nitev s članom nadzornega sveta, ki ga je
izvolil organ soupravljanja.

Začasni nadzorni svet predlaga skupšči-
ni, da sprejme naslednji sklep: skupščina
izvoli naslednja člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev:

1. Janja Kogovšek,
2. Josip Šimečak.

Skupščino se seznani, da je svet delav-
cev izvolil predstavnika delavcev v nadzorni
svet.

6. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Začasna uprava ob pozitivnem mnenju
začasnega nadzornega sveta predlaga
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina sprejme predlagano sejnino za
člane nadzornega sveta v višini 25.000 SIT
neto za člana in 35.000 SIT neto za pred-
sednika.

7. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Začasni nadzorni svet predlaga skupšči-
ni, da sprejme naslednji sklep: za poob-
laščeno revizijsko družbo za leto 1999
skupščina imenuje družbo po predlogu nad-
zornega sveta.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skup-
ščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zara-
di vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Geostroj, d.d.
začasna uprava

Ob-3060
ČZ Kmečki glas, d.o.o., Železna c. 14,

Ljubljana, na podlagi 10.2. točke družbene
pogodbe uprava družbe sklicuje

5. zasedanje skupščine
družbenikov,

ki bo v torek, 11. maja 1999 ob 12. uri
na sedežu družbe, Železna c. 14, Ljublja-
na, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo
sklepčnosti.

2. Imenovanje dveh članov verifikacijske
komisije.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
imenuje dva člana verifikacijske komisije.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me letno poročilo družbe za leto 1998 v
predloženi vsebini.

4. Obravnava in sprejem predloga raz-
poreditve dobička za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se ugoto-
vi in sprejme predlagano razporeditev do-
bička v predloženi vsebini.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za člane nadzornega sveta izvolijo
predlagani kandidati.

Skupščina se seznani s članoma nad-
zornega sveta – predstavnikoma delavcev.

6. Izvolitev predsednika skupščine druž-
benikov.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvoli predlagani kandidat.

Gradivo za dnevni red skupščine s pred-
logi sklepov je družbenikom na vpogled v
Oddelku za pravne, kadrovske in splošne
zadeve družbe vsak delovni dan od 13. do
15. ure.

Verifikacijska komisija bo 15 minut pred
pričetkom skupščine družbenikom oziroma
pooblaščencem razdelila glasovnice in jih
vpisala v seznam prisotnih.

Nasprotni predlog na točke dnevnega
reda mora biti utemeljen, vsebinsko jedrnat
in mora biti predložen direktorju družbe v
roku štirih dni od prejema vabila. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo zasedanje skupščine nasled-
nji dan ob isti uri in v istih prostorih, skupšči-
na pa bo veljavno odločala ne glede na
število prisotnih družbenikov.

ČZD Kmečki glas, d.o.o.,
direktor

Št. 87/99 Ob-3061
I & I, d.d., uprava družbe na podlagi

29. točke statuta delniške družbe, sklicujemo
5. skupščino družbe

I & I, Avtobusni prevozi, delniška
družba, s sedežem v Kopru, Vojkovo

nabrežje 32,
ki bo v sredo, dne 26. 5. 1999 ob 13.

uri v sejni dvorani poslovne stavbe Intereuro-
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pe, d.d., Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstrop-
je, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles in ugotovitev

sklepčnosti.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Sprejem letnega poročila za leto

1998.
5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in upora-

bi dobička za leto 1998.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto

1999.
7. Sprejem sklepa o odobrenem kapi-

talu.
8. Soglasje skupščine k pristopu nove-

ga delničarja.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predla-

gata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:

Predlog sklepa k 2. točki: izvolijo se
predsednik skupščine, dva preštevalca gla-
sov, ter imenujeta zapisnikar in notarka po
predlogu sklicatelja.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov,
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.

Predlog sklepa k 3. točki: potrdi se pred-
lagani dnevni red.

Predlog sklepa k 4. točki: sprejme se
predlagano letno poročilo za leto 1998.

Predlog sklepa k 5. točki: sprejme se
sklep o ugotovitvi in uporabi dobička za leto
1998 v predlagani obliki.

Predlog sklepa k 6. točki: za revizorja se
imenuje družbo RFR Ernst & Young, d.o.o.,
Ljubljana.

Predlog sklepa k 7. točki: sprejme se
sklep o odobrenem kapitalu po predlogu
sklicatelja.

Predlog sklepa k 8. točki: sprejme se
sklep o izdaji soglasja po predlogu sklica-
telja.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda, je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave, na sedežu
družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, V.
nadstropje, vsak delovnik od 9. do 12. ure,
v času od dneva objave, pa do vključno
25. 5. 1999.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.

Vsak nasprotni predlog delničarjev k
predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti v pisni obliki,
obrazložen in vložen v enem tednu po ob-
javi tega sklica, v tajništvu Uprave na sede-
žu družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32,
V. nadstropje.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice na skupščini,
imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo
družbe, njihovi pooblaščenci, ali zastopniki,
ki najkasneje 3 dni pred skupščino v tajniš-
tvu uprave na sedežu družbe v Kopru, Voj-
kovo nabrežje 32, V. nadstropje, pisno pri-
javijo svojo udeležbo.

Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek, ter naslov pooblaščenca, kraj in
datum, ter podpis pooblastitelja; za pravne
osebe pa ime in priimek, ter naslov poob-
laščenca in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja). Pooblastilo mora biti odda-
no ob prijavi udeležbe na skupščino.

Vsaka navadna delnica daje delničarju
en glas.

Prednostne delnice nimajo glasovalne
pravice.

O vseh točkah dnevnega reda, je glaso-
vanje z dvigom rok.

Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo odprta 60 minut pred začetkom za-
sedanja. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne, t.j. 26. 5.
1999 ob 14. uri v isti dvorani. Skupščina bo
takrat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

I & I, d.d.,
uprava

Ob-3062
Na podlagi 7.6., statuta družbe Vital Me-

stinje, d.d., Mestinje, Podplat, uprava druž-
be sklicuje

III. skupščino,
ki bo dne 21. 5. 1999 ob 11. uri v po-

slovnih prostorih družbe v Mestinju, Podplat
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščne.

Predlog sklepa uprave družbe: ugotovi
se sklepčnost skupščine, izvoli predsedujo-
čega skupščine in verifikacijsko komisijo v
sestavi predsednika in dveh preštevalcev
glasov.

Seji bo prisostvoval povabljeni notar.
2. Sprejem poslovnega poročila za leto

1998.
Predlog sklepa uprave družbe: sprejme

se letno poročilo družbe za leto 1998 po
predlogu uprave in mnenju nadzornega sve-
ta družbe ter poročilom pooblaščenega re-
vizorja.

3. Predlog sklepa o delitvi dobička za
leto 1998.

Predlog uprave družbe: sprejme se poro-
čilo o poslovanju družbe za leto 1998 in
predlog uprave, da se dobiček iz leta 1995,
ki skupaj z revalorizacijo znaša
9,016.108,70 SIT, razporedi za dividendo v
višini 62 SIT bruto na delnico. Dividenda se
izplača v roku 60 dni od sklepa skupščine.

Dobiček iz leta 1997 v znesku
4,893.591,70 SIT in dobiček iz leta 1998 v
znesku 7,870.257,43 SIT ostane nerazpo-
rejen.

4. Sprejem sklepa o ustanovitvi sklada
lastnih delnic.

Predlog sklepa uprave družbe: ustanovi
se sklad lastnih delnic družbe iz sredstev
rezerv družbe v višini 10% osnovnega kapi-
tala.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ske družbe za leto 1999.

Predlog sklepa nadzornega sveta druž-
be: skupščina imenuje za revizorja za po-
slovno leto 1998 revizijsko družbo Price
Waterhouse Coopers, d.d., Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na voljo za vpogled v tajništvu
družbe vsak delovnik od 9. do 11. ure od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja družbe. Na skupščini se
odloča o objavljenih predlogih po posamez-
nih točkah dnevnega reda.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Nasprotni predlogi delničarejv k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v

pisni obliki obrazloženi in oddani v sedmih
dneh po objavi tega sklepa v tajništvu druž-
be Vital Mestinje, d.d., Mestinje, Podplat.

Če ob prvem sklicu sklepčnost ne bo
zagotovljena, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 12. uri v istih pro-
storih. Na ponovnem zasedanju bo skupšči-
na veljavno odločala ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Prostor zasedanja skupščine (jedilnica)
bo odprt 45 minut pred začetkom zaseda-
nja skupščine.

Pravico udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, vpisani v delniško
knjigo družbe, ki prijavijo udeležbo na
skupščini tri dni pred sejo. Za izplačilo divi-
dende velja seznam vpisanih v delniško knji-
go družbe tri dni pred sejo skupščine.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delni-
čarji osebno, njihovi pooblaščenci in zastop-
niki. Pooblastilo mora biti pisno in mora za
fizične osebe vsebovati ime in priimek poob-
laščenca in pooblastitelja, za pravne osebe
pa, poleg podatkov o pooblaščencu in šte-
vilu glasov, firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja.

Udeleženci skupščine se morajo oseb-
no ali preko pooblaščencev ali zastopnikov
prijaviti za udeležbo na skupščini najkasne-
je tri dni pred sejo pisno ali osebno v tajniš-
tvu družbe in s podpisom in osebno identifi-
kacijo prijaviti svojo prisotnost do 15 minut
pred zasedanjem skupščine na dan sklica
skupščine.

Udeleženci bodo prejeli potrebno gradi-
vo za glasovanje ob potrditvi prisotnosti.

Vital Mestinje
uprava družbe

direktor

Ob-3063
Uprava družbe na podlagi 283. člena za-

kona o gospodarskih družbah in 7.4. člena
statuta družbe vabi delničarje na

4. sejo skupščine družbe
Dnevnik, Časopisna družba, d.d.,

Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana,

ki bo v petek, 28. 5. 1999 ob 10. uri v
sobi Sava v VI. nadstropju hotela Austrotel,
Miklošičeva 9, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: predsednik skupščine ugotovi
sklepčnost.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: izvolijo se delovna telesa skupščine
po predlogu.

3. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju Dnevnika, d.d., za leto 1998.

Predlog sklepa uprave in na podlagi po-
zitivnega mnenja revizorja in nadzornega
sveta: sprejme se poročilo o poslovanju
Dnevnika, d.d., za leto 1998 v predlože-
nem besedilu.

4. Obravnava in odločanje o delitvi reva-
loriziranega nerazporejenega čistega dobič-
ka iz leta 1997 in čistega dobička iz leta
1998.

Predlog sklepa uprave in na podlagi
mnenja nadzornega sveta: sprejme se deli-
tev revaloriziranega nerazporejenega čiste-
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ga dobička iz leta 1997 in čistega dobička
leta 1998 po predlogu.

5. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe statuta
družbe v predloženem besedilu.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja za leto 1999.

Predlog sklepa nadzornega sveta: sprej-
me se sklep o imenovanju revizorja za leto
1999 po predlogu.

7. Obravnava in sprejem sklepa o obli-
kovanju sklada lastnih delnic.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: oblikuje se sklad lastnih delnic po
predlogu.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih bodo na dan sklica skupšči-
ne družbe delnice delniške družbe Dnev-
nik, d.d., vknjižene v delniški knjigi družbe,
ki se vodi v centralnem registru pri Klirinško
depotni družbi, oziroma njihovi zakoniti za-
stopniki.

Delničar lahko uveljavlja svojo pravico
do udeležbe in glasovanja na skupščini del-
ničarjev osebno ali prek pooblaščenca na
podlagi pisnega pooblastila.

Zasedanja skupščine se smejo udeležiti
le tisti delničarji oziroma zakoniti zastopniki
in pooblaščenci, ki so svojo udeležbo pisno
prijavili tri dni pred zasedanjem skupščine
(t.j. do vključno ponedeljka, 24. 5. 1999),
in sicer osebno v PKSS ali s priporočeno
pošiljko.

Delničar oziroma zakoniti zastopnik in
pooblaščenec, ki nista izpolnila te obveznosti,
izgubita glasovalno pravico na sklicani seji.

Pooblaščenci morajo k svoji pisni prijavi
za udeležbo na skupščini priložiti tudi pisno
pooblastilo delničarja, zakoniti zastopniki pa
dokazilo o zakonitem zastopanju.

Vsa predložena pooblastila in dokazila o
zakonitem zastopanju so do konca skupšči-
ne na vpogled pri notarki.

Udeležence prosimo, da se uro pred za-
četkom zasedanja zglasijo pri preštevalcih
glasov, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.

Glasovanje na zasedanju skupščine o
vsaki točki dnevnega reda bo javno.

Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in predlog dopolnitev statu-
ta so od dneva sklica skupščine delničar-
jem na vpogled v PKSS Dnevnika, d.d., Ko-
pitarjeva 2 in 4, Ljubljana, vsak delovnik od
8. do 10. ure.

Delničarje prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pošljejo pisno z obrazložitvijo priporo-
čeno po pošti na naslov uprave ali pa jih
oddajo osebno na sedežu družbe v 7 dneh
po objavi tega sklica, ter s tem upravi omo-
gočijo pripravo njenih stališč.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavljajo vsaj 15% glasov zastopanega os-
novnega kapitala (prvi sklic). Če skupščina
ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo po-
lurni odmor, po katerem se bo skupščina
ponovno sestala (drugi sklic). V tem primeru
skupščina veljavno določa ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Dnevnik, d.d.,
uprava

Ob-3064
Na podlagi statuta Poteza, borno posred-

niška družba, d.d., Ljubljana, sklicujemo

7. sejo skupščine
delniške družbe Poteza,

ki bo 25. 5. 1999 ob 15. uri, v poslov-
nih prostorih Poteza, d.d., Dunajska 22,
Ljubjana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: potrdi se predlog
sklepa, kot ga je predlagala uprava.

2. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1998, mnenje nadzornega sveta in
obravnava revizijskega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe za leto
1998 in revidirani računovodski izkazi za
leto 1998.

3. Predlog uprave o delitvi čistega do-
bička.

Predlog sklepa: čisti dobiček družbe za
leto 1998 v višini 120,840.781,13 SIT se
razporedi kot sledi: 27,600.000 SIT se raz-
poredi v rezerve, 93,240.781,13 SIT pa
ostane nerazporejeno.

4. Poslovna politika družbe za leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se poslovna po-

litika družbe za leto 1999.
5. Obravnava predloga spremembe sta-

tuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

sprememba statuta.
6. Zamenjava člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
– na podlagi odstopne izjave se z dnem

skupščine razreši članica nadzornega sveta
Karmen Cerar,

– za novo članico nadzornega sveta se
izvoli Alenka Gradišek.

7. Predlog nagrade članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta pripada za njihovo delo sejnina v višini
15.000 SIT za predsednika in 10.000 SIT
za člana.

8. Izdaja druge emisije obveznice Pote-
za, d.d.

Predlog sklepa: sprejme se informacija
o izdaji druge emisije obveznic Poteza, d.d.

9. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 1999 se imenuje revizijska
družba Constantia MT&D, d.o.o., Ljubljana.

10. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave družbe vsak
delovni dan od 10. do 13. ure.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico imajo vsi delničarji, ki so vpi-
sani v delniško knjigo družbe na dan 24. 5.
1999. Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Glasuje se lahko na naslednje načine:
1. z osebno udeležbo,
2. s pooblastilom: pooblastilo mora biti

pisno in vsebovati splošne podatke poobla-
stitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora bi-
ti oddano ob prijavi udeležbe na skupščini.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, tj. 25. 5. 1999, v istih prostorih, z

enakim dnevnim redom, ob 16. uri. V tem
primeru je skupščina sklepčna in veljavno
odloča, ne glede na število prisotnega kapi-
tala.

Poteza, d.d.
uprava družbe

Ob-3065
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 6.3. točko statuta HIT,
hoteli, igralnice, turizem, d.d., Nova Gori-
ca, s sedežem Delpinova 7a, Nova Gorica,
sklicuje uprava družbe

3. sejo skupščine
HIT, hoteli, igralnice, turizem, d.d.,

Nova Gorica,
ki bo na sedežu družbe, v torek, 25.

maja 1999, s pričetkom ob 12. uri, v sejni
sobi št. 3.12.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
Izvoli se predlagani predsednik skupšči-

ne. Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Eva Lučovnik iz Nove Gorice.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me letno poročilo za leto 1998 z mnenjem
pooblaščenega revizorja.

3. Sprejem sklepa o uporabi in delitvi
dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se ugo-
tovljeni dobiček za leto 1998 v višini
1.251,718.935,25 SIT razporedi v rezerve
družbe.

Preneseni dobiček iz preteklih let v višini
495,633.905,86 SIT se uporabi in deli na
naslednji način:

za izplačila dividend delničarjem –
430,746.518 SIT,

– za dividende za prednostne delnice –
50,583.014 SIT,

– za dividende za navadne delnice (56
SIT/delnico) – 228,098.080 SIT,

– za dividende za prednostne delnice kot
navadne delnice – 152,065.424 SIT;

za udeležbo članom nadzornega sveta
(bruto) – 1,700.000 SIT,

– predsedniku nadzornega sveta (bruto)
– 300.000 SIT,

– ostalim članom nadzornega sveta po
(bruto) – 200.000 SIT.

Ostanek nerazporejenega dobička iz
preteklih let v višini 63,187.387,86 SIT
ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo zakonitim imetni-
kom delnic, ki bodo kot delničarji vpisani v
knjigo delnic pri Klirinško depotni družbi
Ljubljana, na dan seje skupščine družbe, v
roku 8 dni po sprejetju sklepa na skupščini
družbe.

Udeležba na dobičku članom nadzorne-
ga sveta se izplača v roku 8 dni po sprejetju
sklepa na skupščini družbe.

4. Določitev nagrade članom upravnega
odbora HIT, d.o.o., v zadnjem mandatnem
obdobju.

Predlog sklepa: na predlog uprave druž-
be se članom upravnega odbora HIT, d.o.o.,
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v zadnjem mandatnem obdobju izplača na-
grada v višini: predsedniku ena in pol pov-
prečna bruto plača družbe HIT, d.d., v letu
1998, članom pa po eno povprečno bruto
plačo družbe v letu 1998.

5. Imenovanje revizorja za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja letnih računovodskih
izkazov družbe HIT, d.d., Nova Gorica, za
poslovno leto 1999 imenuje Revizijsko druž-
bo Abeceda, d.o.o., Ptuj, Mlinska cesta 6a.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki so imetniki na-
vadnih delnic z glasovalno pravico in so na
dan 21. 5. 1999 vpisani v delniško knjigo
pri Klirinško depotni družbi Ljubljana.

Delničarji uveljavljajo svoje pravice na
skupščini preko zakonitih zastopnikov ali
pooblaščencev. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini delničarjev se pošlje upravi
družbe najkasneje en dan pred zasedanjem
skupščine. Za udeležbo na skupščini se za-
koniti zastopniki in pooblaščenci izkažejo z
osebnim dokumentom.

Gradivo s predlogi sklepov in obrazloži-
tvami je delničarjem dostopno na sedežu
družbe v Prokuri, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.

Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine pošljejo družbi utemeljen
nasprotni predlog. Uprava in nadzorni svet
bosta v 12 dneh po objavi sklica skupščine
obvestila delničarje o nasprotnih predlogih
in zavzetih stališčih s priporočenim pismom
in objavo v časopisu Delo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi istega dne ob 13. uri, v
istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča, ne glede na viši-
no glasov zastopanega kapitala.

HIT, d.d., Nova Gorica
predsednik uprave

Ob-3121
Uprava družbe obvešča delničarje, da

se zaradi razširitve dnevnega reda preklicu-
je razpisana redna skupščina delniške druž-
be z dne 3. 5. 1999 ob 15. uri, na sedežu
družbe in v skladu s 7.1.4. in 18. točko
statuta Primex, Mednarodna trgovina, d.d.,
Vipavska c. 13, 5000 Nova Gorica, sklicuje

redno skupščino
delniške družbe,

ki bo v ponedeljek, 21. 6. 1999 ob 15.
uri, v sejni sobi na sedežu Primex, d.d.,
Vipavska c. 13.

Predlog dnevnega reda:
1. Obravnava in sprejem letnega obra-

čuna in letnega poročila za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letni obra-

čun in letno poročilo za leto 1998.
2. Obravnava in sprejem načrta za leto

1999.
Predlog sklepa: sprejme se načrt dela

za leto 1999.
3. Obravnava odstopa članov nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se prehod nad-

zornega sveta na skupščino.
4. Obravnavanje soglasja direktorja druž-

be za opravljanje pridobitne dejavnosti.

Predlog sklepa: sprejme se soglasje, da
lahko direktor družbe opravlja pridobitno de-
javnost in sklepa posle.

5. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitve statuta delniške družbe ter
prečiščenega besedila statuta delniške
družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta ter prečiščeno be-
sedilo statuta delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki prijavijo svojo udeležbo najmanj tri dni
pred sklicem skupščine. Delničar lahko za
glasovanje pooblasti tretjo osebo, če jo
pooblasti s pismenim pooblastilom, ki ga
deponira na družbi. Pooblastilo mora overiti
notar.

Predlog sprememb in dopolnitev ter pre-
čiščeno besedilo statuta in gradivo, o kate-
rem bo skupščina odločala, si lahko delni-
čarji ogledajo na sedežu družbe od 15. 5.
1999 dalje, na sedežu družbe, vsak delovni
dan od 12. do 14. ure. Vse delničarje vabi-
mo, da se redne skupščine udeležijo.

Primex, d.d.
direktor

Ob-3133
1. Uprava družbe ISA Bled, d.d. Domžale

v skladu z 283. členom ZGD in 12. členom
statuta d.d. sklicuje

redno skupščino
družbe za poslovno leto 1997 in 1998,

ki bo 24. 5. 1999 ob 18. uri, na sedežu
družbe v Domžalah, Ljubljanska cesta 80.

2. Dnevni red:
2.1. Otvoritev skupščine.
2.2. Ugotovitev sklepčnosti.
2.3. Potrditev dnevnega reda.
2.4. Imenovanje predsednika skupščine

in namestnika.
2.5. Imenovanje zapisnikarja.
2.6. Imenovanje dvočlanske verifikacij-

ske komisije.
2.7. Imenovanje notarja.
2.8. Predlog sklepa: skupščina sprejme

predlagani dnevni red, imenuje predsedni-
ka skupščine in njegovega namestnika, za-
pisnikarja in dvočlansko verifikacijsko komi-
sijo in notarja.

2.9. Poročilo o poslovanju v letu 1997
in 1998.

2.10. Predlog sklepa: skupščina sprej-
me letno poročilo poslovanja za leto 1997
in 1998.

2.11. Vprašanja in pobude delničarjev.
3. Gradivo za skupščino je na razpolago

delničarjem na sedežu družbe en mesec
pred skupščino, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

4. Dopolnitve dnevnega reda v skladu z
ZGD in statutom družbe.

5. Skupščine se lahko udeležijo delni-
čarji sami ali pooblaščeni oziroma zakoniti
zastopniki.

Delničarji oziroma pooblaščenci morajo
prijaviti udeležbo na skupščini skladno s sta-
tutom družbe in ZGD.

6. Pooblaščenci morajo oddati poobla-
stilo ob prihodu na skupščino.

Pooblastilo mora biti overjeno pri no-
tarju.

7. Glasovanje: javno.
8. Sklepčnost: če ni sklepčnosti, se

skupščina preloži za eno uro, ko se ponov-
no sestane in sklepa ne glede na višino
zastopanega kapitala.

ISA Bled, d.d.
uprava

Št. 492/99 Ob-3117
Na podlagi 29. člena statuta delniške

družbe Komet, Konfekcija Metlika, d.d.,
uprava, sklicuje

6. sejo skupščine
delniške družbe Komet, Konfekcija

Metlika, d.d.,
ki bo 8. junija 1999 ob 15. uri v sejni

sobi na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-

sednika skupščine, imenuje dva prešteval-
ca glasov in notarja za sestavo notarskega
zapisnika.

2. Poslovno poročilo za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme let-

no poročilo o poslovanju družbe za leto
1998.

3. Delitev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi mnenja nadzornega sveta skupšči-
na sprejme naslednjo delitev čistega dobič-
ka za leto 1998 v znesku 32,281.187,02
SIT:

– za dividende: 15,064.745 SIT,
– ostane nerazporejen: 17,216.442,02

SIT.
Dividenda v višini 35 SIT bruto na delni-

co pripada vsem delničarjem, vpisanim v
delniško knjigo na dan 31. 5. 1999 in se
izplača v roku 30 dni od dneva sprejema
sklepa na skupščini.

4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za obdobje do 7. 6.

2000 se za člana nadzornega sveta imenu-
je Andrej Cunder.

5. Pobude in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu,
na sedežu družbe, vsak delovni dan od 12.
do 14. ure. Delničar lahko glasuje na
skupščini le, če je udeležbo na skupščini
pisno prijavil upravi družbe vsaj tri dni pred
zasedanjem skupščine. Če bo sklic skupšči-
ne neuspešen, bo ponovno zasedanje 1. 7.
1999 ob 15. uri.

Komet, d.d., Metlika
predsednik uprave

Št. 1/1-798/99 Ob-3118
Uprava družbe Instalacije Grosuplje,

d.d., Grosuplje vabi delničarje v skladu s
257. členom ZGD na izredno sejo

skupščine
družbe Instalacije Grosuplje, d.d.,

Grosuplje
Seja skupščine bo potekala v prostorih

družbe na Adamičevi 51, Grosuplje dne
27. 5. 1999 s pričetkom ob 13. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti

skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine: predsednika skupščine, pre-
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števalca glasov in potrdi notarja.
3. Sprejem revidiranega letnega poroči-

la za leto 1998, z mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju podjetja za leto 1998.

4. Sprejem načina pokrivanja izgube iz
poslovanja v letu 1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlagan
način pokrivanja izgube na podlagi predlo-
ga uprave in mnenja nadzornega sveta.

5. Razrešitev starega člana in izvolitev
novega člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa: razreši se dosedanjega
člana nadzornega sveta in se imenuje novo
izvoljeni član nadzornega sveta.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže z osebnim do-
kumentom oziroma s pisnim pooblastilom
delničarja.

Prijavo za udeležbo na skupščini je po-
trebno deponirati na sedežu družbe najmanj
3 dni pred zasedanjem skupščine in to velja
tako za delničarje kot za pooblaščence. Rok
za prijavo je do 24. 5. 1999.

Prijava je možna le preko pošte oziroma
faksa, kateremu pa mora nujno slediti tudi
priporočena pošta.

Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemnici najmanj pol ure
pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in preveriti glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.

Vse informacije se dobi pri Škrjanc Anici
na tel. 764-233 od 8. do 10. ure vsak de-
lovnik.

Instalacije Grosuplje, d.d.
uprava družbe

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Dopolnitev
Ob-3083

V objavi po 42. členu zakona o javnih
glasilih RTV Slovenija, objavljeni v Uradnem
listu RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999,
Ob-1677, se besedilo dopolni: V Svet RTV
Slovenija je še imenovana: Milena Ko-
selj-Šmit.

Ob-3094
Ime glasila: Kristusova država.
Izdajatelj: Univerzalno življenje, Glinško-

va ploščad 16, Ljubljana.
Vir financiranja: prostovoljni prispevki.
Lastnik (100%): Univerzalno življenje,

Glinškova ploščad 16, Ljubljana.

Ob-3095
1. Viri financiranja za izdajanje pokrajin-

skega tednika Dolenjski list so naročnina in

kolportažna prodaja časopisa, objavljanje
ekonomsko-propagandnih in drugih oglasov
ter prihodki družbe od računalniške grafič-
ne priprave drugih časopisov in knjig.

2. Več kot 10 odstotkov kapitala druž-
be, in sicer:

– 14,114 odstotka poslovnih deležev
ima Andrej Bartelj, Novo mesto, Vidmarjeva
44, ki ima tako 151 od skupaj 916 glasov
pri odločanju;

– 13,782 odstotka lastnih poslovnih de-
ležev ima Dolenjski list Novo mesto, d.o.o.,
Novo mesto, Glavni trg 24, ki po četrtem
odstavku 440. člena zakona o gospodar-
skih družbah iz naslova lastnih poslovnih
deležev ne more izvrševati glasovalne pra-
vice.

3. Skladno s 30. in 32. členom družbe-
ne pogodbe in sklepom 7. skupščine druž-
be z dne 9. 4. 1999 opravlja poslovodske
posle družbe Dolenjski list Novo mesto,
d.o.o., direktor Drago Rustja.

Razne objave

Ob-3092
Služba Vlade za zakonodajo poziva di-

plomirane pravnice in pravnike z znanjem
katerega od uradnih jezikov Evropske unije
(predvsem angleščine, francoščine, nem-
ščine) k sodelovanju v delovni skupini za
redakcijo prevodov pravnih aktov.

Kandidatke in kandidati morajo imeti di-
plomo pravne fakultete in potrdila, s kateri-
mi lahko dokažejo znanje tujih jezikov (potr-
dila o znanju tujih jezikov, potrdila o oprav-
ljenih izpitih na tujih izobraževalnih ustano-
vah, diplome tujih izobraževalnih ustanov in
podobno). Izkušnje s področja prevajanja
pravnih besedil in prava Evropskih skupno-
sti so zaželjene.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali navedene
pogoje, bodo uvrščeni na poseben seznam
in bodo po potrebah Vlade Republike Slo-
venije prejeli v pregled in terminološko
uskladitev pravne akte Evropskih skupnosti.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in opisom morebitnih izkušenj pošljite dva
tedna po razpisu na naslov: Služba Vlade za
zakonodajo, Barjanska 3, 1000 Ljubljana.

Vlada RS
Služba za zakonodajo

Ob-2734
Ministrstvo za kulturo, Ljubljana, Cankar-

jeva 5, objavlja

pričetek zbiranja prijav
za:

1. 10 štipendij s sofinanciranjem šolnine
za specialistični študij na umetniških sme-
reh v Republiki Sloveniji za šolsko l.
1999/2000,

2. sofinanciranje 8 šolnin za specialistič-
ni študij na umetniških smereh v Republiki
Sloveniji za šolsko l. 1999/2000,

3. štipendije za izpopolnjevanje in študij
v tujini izjemno nadarjenim na umetniških
smereh za šolsko l. 1999/2000.

Za štipendije lahko zaprosijo državljani
Republike Slovenije.

Za štipendije pod 1 lahko zaprosijo di-
plomanti, ki imajo status rednega podiplom-
skega študenta in ki niso starejši od 28 let,
ki so dosegli pri dodiplomskem študiju pov-
prečno oceno najmanj 8, pri predmetih, zna-
čilnih za program pa najmanj 9. Izjemoma
lahko zaprosijo tudi diplomanti, ki ne dose-
gajo tako visokih ocen, so se pa izkazali z
javno priznanim izjemnim dosežkom. Štipen-
distom lahko Ministrstvo za kulturo sofinan-
cira največ do 75% šolnine.

Za sofinanciranje šolnine pod 2 lahko
zaprosijo tisti, ki nimajo statusa rednega po-
diplomskega študenta, izpolnjujejo pa vse
pogoje iz točke 1.

Kandidati pod 1 in 2 morajo predložiti:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– fotokopijo diplome ali potrdilo o njej in

izpisek o vseh opravljenih izpitih,
– dokazil-o (-a) o javno priznan-em (-ih)

dosežk-u (-ih),
– potrdilo o sprejemu v študijski pro-

gram,
– program podiplomskega študija,
– mnenje mentorja (v zaprti kuverti),
– potrdilo o višini šolnine.
Za štipendije pod 3 lahko zaprosijo kan-

didati, ki imajo dosedanji študijski uspeh
najmanj prav dober oziroma srednjo oceno
najmanj 8, iz predmetov, značilnih za študij-
ski program pa povprečno oceno najmanj
9, in ki s svojim dosedanjim delom in javno
priznanimi uspehi lahko potrdijo svojo iz-
jemno nadarjenost. Kandidati praviloma ne
smejo biti starejši od 28 let.

Štipendije za dodiplomski študij se do-
delijo le izjemoma, praviloma za smeri, ki jih
ni na šolah v Republiki Sloveniji.

Kandidati morajo predložiti:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– življenjepis,
– dokazila o dosedanjem šolskem us-

pehu (diplomo oziroma potrdilo o njej, po-
trdilo o vseh opravljenih izpitih oziroma ma-
turi z ocenami) in drugih javnih dosežkih in
nagradah,

– potrdilo o sprejemu v študijski pro-
gram,

– mnenje dveh strokovnjakov o kandida-
tovih sposobnostih (v zaprtih kuvertah),

– študijski program,
– utemeljitev izbora šole,
– uradno dokazilo o morebitni šolnini,
– uradno dokazilo o trajanju šolanja, če

gre za dodiplomski študij (podiplomski štu-
dij lahko traja največ 2 leti).

Kandidirajo lahko tudi absolventi, ki bo-
do diplomo opravljali v juniju, kar dokažejo
s potrdilom visokošolskega zavoda. Pred
sklenitvijo pogodbe bodo taki izbrani kandi-
dati morali predložiti potrdilo o opravljeni
diplomi.

Kandidati dobijo prijavne obrazce v vlo-
žišču Ministrstva za kulturo (pod 1 prijavni-
ca Š-1, pod 2 prijavnica Š-2, pod 3 prijavni-
ca Š-3) v času uradnih ur: ponedeljek in
petek med 10. in 13. uro, sreda med 10. in
12. uro ter 13. in 15. uro in na internetu:
http://www.gov.si@mk.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuver-
ti, pod točko 1 in 2 z oznako “Štipendije -
študij v RS“ do 30. septembra 1999, pod
točko 3 pa pod oznako “Štipendije - študij v
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tujini“ do 20. maja 1999. Za prijave, odda-
ne v razpisnem roku, se bodo štele tiste,
katerih prejem bo potrdilo vložišče Mini-
strstva za kulturo do 15. ure zadnjega dne
posameznega zgoraj navedenaga roka, in
tiste, ki so bile oddane kot priporočene
poštne pošiljke do 24. ure zadnjega dne
posameznega zgoraj navedenega roka.

Prijave bodo obravnavane po zaključku
razpisa, izbor pa opravljen tudi v skladu s
finančnimi možnostmi. Vsi kandidati bodo o
izidu razpisa pisno obveščeni.

Ministrstvo za kulturo

Su 69/99-1 Ob-3067
Na podlagi 6. člena uredbe o odprodaji,

oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premič-
nin v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
52/98) razpisuje ustavno sodišče Republike
Slovenije, Beethovnova ul. 10, Ljubljana,

javno dražbo
za prodajo naslednjih avtomobilov znam-

ke Renault:
– osebni avto R 19, 4V, 1,8, letnik

1994, prevoženih 54.000 km, po izklicni
ceni 950.000 SIT,

– osebni avto R 19, 4V, 1,4, letnik
1995, prevoženih 44.000 km, po izklicni
ceni 1,040.000 SIT,

– osebni avto Laguna, RTi, 1,8, letnik
1996, prevoženih 110.000 km, po izklicni
ceni 1,480.000 SIT,

– dostavni avto kombi Express, RL, 1.4,
letnik 1994, prevoženih 30.000 km, po iz-
klicni ceni 590.000 SIT.

Javna dražba je ustna s 5.000 SIT, kot
najnižjim zneskom višanja.

Javna dražba bo 12. maja 1999, ob 10.
uri, v razpravni dvorani sodišča, 1. nadstrop-
je, Beethovnova 10, Ljubljana. Uspešni dra-
žitelj sklene v dveh delovnih dneh po dražbi
kupno pogodbo z ustavnim sodiščem in to
tako, da je celotna kupnina poravnana v
petih delovnih dneh od dneva sklenitve po-
godbe na žiro račun št. 50100-630-10014
sklic na št. 784000. Dražitelj plača promet-
ni davek.

Pred dražitvijo morajo vsi dražitelji polo-
žiti kavcijo in to v znesku 10% izklicne cene.
Kavcijo se nakaže na žiro račun ustavnega
sodišče št. 50100-637-55167. Po konča-
ni javni dražbi se kacijo vrne tistim dražite-
ljem, ki na dražbi niso uspeli. Uspelemu
dražitelju se položena kavcija všteje v kup-
nino.

Interesenti si pred dražbo lahko ogleda-
jo avtomobil, ki je predmet dražbe in to 11.
maja 1999, med 8. in 9.50, pred ustavnim
sodiščem RS, Beethovnova ul. 10, v Ljub-
ljani, kjer bodo dobili tudi vsa pojasnila.

Dražitelji morajo pred dražbo predložiti
tudi dokazilo o plačilu davkov in prispevkov
in zapadlih obveznosti do svojih upnikov.

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Ob-3068
Lesnina Interles, d.o.o., v stečaju, Du-

najska 21, Ljubljana, objavlja na podlagi
sklepa stečajnega senata ST 67/97 z dne
2. 4. 1999

javno zbiranje ponudb
1. za 17 delnic Slovenske izvozne druž-

be, d.d., Ljubljana. Izhodiščna cena za del-
nico je 7.200 SIT;

2. za 2794 delnic družbe Lesnina Zuna-
nja Trgovina, d.d., Ljubljana, Dunajska 21.
Izhodiščna cena za 2794 delnic je
14,735.000 SIT;

3. za 30,64% poslovni delež v družbi
Lesnina Finance, d.o.o., Ljubljana, Parmo-
va 53. Izhodiščna cena za poslovni delež je
41,000.000 SIT;

4. za 8,34% poslovni delež v družbi Le-
snina RI, d.o.o., Ljubljana, Parmova 53. Iz-
hodiščna cena je 41.000 SIT.

Ponudniki lahko posredujejo ponudbe za
nakup delnic oziroma poslovnega deleža
ene ali več navedenih družb in se ponudba
pri nakupu delnic lahko nanaša na eno ali
več delnic, poslovna deleža pa se prodajata
kot celoti.

Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bo-
do enake ali višje od izhodiščne cene.

Ponudniki so lahko pravne ali fizične ose-
be, razen oseb, navedenih v 153. členu za-
kona o prisilni poravnavi, stečaju in likvida-
ciji. Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju prej
navedenih pogojev pošljite v zaprtih kuver-
tah z oznako “Ponudba Lesnina Interles”,
na naslov: Lesnina Interles, d.o.o., v steča-
ju, Dunajska 21, 1000 Ljubljana.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele najkasneje do vključno 25. 5. 1999 in
za katere bo do tega datuma planača varšči-
na v višini 10% od izhodiščne cene.

Javno odpiranje ponudb bo na Okrož-
nem sodišču v Ljubljani in to 27. 5. 1999
ob 10. uri, soba 352.

Plačila varščine so oproščeni zastavni
upniki. Plačana varščina bo upoštevana pri
plačilu kupnine. Ponudniki bodo o izidu raz-
pisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po
odpiranju ponudb. Ponudnikom, ki bodo
vplačali varščino in ki ne bodo izbrani kot
kupci, bo varščina vrnjena v treh dneh po
opravljeni izbiri.

Varščina se vplača na žiro račun Lesnine
Interles, d.o.o., v stečaju, številka
50102-690-0921011.

Izbrani kupec mora skleniti kupoprodaj-
no pogodbo v osmih dneh po opravljeni
izbiri najugodnejšega ponudnika. V prime-
ru, da kupec v predpisanem roku ne podpi-
še pogodbo oziroma ne plača celotne kup-
nine, se pogodba razdre, varščino pa zadrži
prodajalec.

Plačilo morebitnega prometnega davka
in stroške sestave notarskih zapisov nosi
kupec.

Kupec je dolžan plačati kupnino najka-
sneje v 15 dneh po sklenitvi pogodbe. Last-
ninska pravica na kupljenih delnicah oziro-
ma poslovnih deležih preide na kupca s
plačilom celotne kupnine ali ob zavarovanju
plačila kupnine z bančno garancijo.

Informacije o deležih in delnicah, ki so
predmet prodaje, so na voljo na tel.
061/13-92-190.

Lesnina Interles, d.o.o., v stečaju,
Ljubljana

Ob-3066
Upravni odbor Centra Ledina na podlagi

sklepa z dne 1. 4. 1999 ponovno objavlja

zbiranje pisnih ponudb
za izvajanje čiščenja skupnih prostorov

ter varovanja in čiščenja javnih sanitarij v
poslovno trgovskem Centru Ledina na Kot-

nikovi 5 v Ljubljani. Ponudbo posamezni po-
nudnik izdela na podlagi ogleda.

Tehnologija in pogostost čiščenja posa-
meznih površin je strokovna odločitev vsa-
kega ponudnika in je sestavni del ponudbe.
Ponudba naj vsebuje ločeno:

– ceno za čiščenje skupnih površin in
naprav (9200 m2),

– ceno za čiščenje in varovanje sanitarij
(z oziroma brez sanitarnega materiala).

Kontaktna oseba pri ogledu je upravnik
Šimenc, ki je dosegljiv na tel.
061/1326-065.

Pisne ponudbe pošljite v 8 dneh po ob-
javi na naslov: Upravni odbor Centra Ledi-
na, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, z oznako
“Ponudba – ne odpiraj”.

Corex, d.o.o.

Ob-3096
V skladu z notarskim zapisnikom in vpi-

som v knjigo sklepov, objavlja Global B & C,
d.o.o., Ljubljana, Cankarjevo nabrežje 3,
da se edinemu družbeniku Heraklith AG,
vpisan v sodni register deželnega sodišča v
Klagenfurtu pod št. FN 138974, kot nak-
nadno vplačilo vrne znesek 19,000.000
SIT.

Global B & C, d.o.o., Ljubljana

Ob-3084
Žito Mlini, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska

154, preklicuje original licenco št. 1157/24
z dne 14. 1. 1998

Ob-3093
Družba Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c.

10, 2250 Ptuj, preklicuje potrdila licence
za prevoz stvari za naslednja vozila št. MB
N8-158; MB N8-159; MB N8-169; MB
N8-206.

Bešlagič Šerif s.p., Ul. talcev 8, Koper,
preklicuje odločbo o obrtnem dovolenju št.
053865/3054/01-27/1998, izdala OZS
26. 11. 1998. g-29329

DINOS d.d., Šlandrova 6, Ljubljana, pre-
klicuje originalno žigosane kopije licenc za
prevoze za vozila z reg. oznakami: GO
61-74A, GO 87-91H in GO M4-464.
s-29374

INTERINA, Dolinska ul. 14, Kozina, pre-
klicuje licenco za opravljanje prevozov za
vozilo z reg. oznako LJ 90-43T, izdala Gos-
podarska zbornica Slovenije. p-29087

Ibraimovič Julijana s.p., Drobočnik 15,
Most na Soči, preklicuje odločbo o obrt-
nem dovolenju in reprezentativno obrtno do-
voljenje št. 005387/0812/00-65/1995.
g-29179

Jančič Bogdan, Vrbno 12, Šentjur pri
Celju, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 52-0385/94, izdano 13. 7. 1994.
g-29150

Jesih & Šubic d.o.o., Vojkovo nabrežje
38, Koper, preklicuje kopijo licence št.
694/22 za vozilo z registrsko oznako LJ
E2-43P. g-29234

Kozina Bogdan, Polanškova 23, Ljublja-
na, preklicuje štampiljko pravokotne oblike
z napisom L.M. TRADE d.o.o. s-29373
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Alibegić Fikret, Ul. 9. junija 6, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 58453. s-29243

Avdić Koštana, Pokopališka 16, Ljublja-
na, potni list št. AA 682186, izdala UE Ljub-
ljana. s-29159

Babič Zvonko, Plavje 18/a, Škofije, ma-
loobmejno prepustnico št. AI 132685, iz-
dala UE Koper. g-29381

Beganović Ramija, Jurčkova 105, Ljub-
ljana, potni list št. BA 63051, izdala UE
Ljubljana. s-29287

Benda Nina, Depala vas 73, Domžale,
potni list št. BA 669568, izdala UE Domža-
le. s-29069

Berginc Tomaž, Žaga 24, Srpenica, pot-
ni list št. BA 398386. g-29145

Berisha Age, Slovenska 16, Maribor,
potni list št. BA 660552, izdala UE Maribor.
p-29080

Bečkanović Osman, Brodarjev trg 7,
Ljubljana, potni list št. AA 94441. s-29211

Binder Lesar Maruša, Brilejeva 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 129082.
s-29002

Bohorič Mojca, Pijava Gorica 83, Ljub-
ljana, potni list št. AA 825242, izdala UE
Ljubljana. s-29379

Bolha Franc, Ig 3, Ljubljana, potni list št.
AA 675167. s-29157

Bončina Antonija, Gorenja Kanomlja 50,
Idrija, osebno izkaznico št. 107600.
p-29017

Bošnjak Sad, C. II. grupe odredov 1,
Ljubljana, potni list št. BA 736676, izdala
UE Ljubljana. s-29316

Bratož Lilijana, Dane pri Sežani 27g,
Divača,  maloobmejno  prepustnico  št.  VS
AI 059458, izdala UE Sežana. p-29002

Breznik Bojan, Malnarjeva 54, Ljubljana,
potni list št. AA 113569, izdala UE Ljublja-
na. s-29339

Breznik Mark, Malnarjeva 54, Ljubljana,
potni list št. BA 334510, izdala UE Ljublja-
na. s-29341

Breznik Mojca, Malnarjeva 54, Ljublja-
na, potni list št. BA 414432, izdala UE Ljub-
ljana. s-29338

Breznik Teja, Malnarjeva 54, Ljubljana,
potni list št. BA 617261, izdala UE Ljublja-
na. s-29340

Cuderman Nataša, Bašelj 5, Preddvor,
potni list št. BA 525886, izdala UE Kranj.
p-29012

Cvirn Igor, Ljubljanska cesta 45, Borov-
nica, potni list št. AA 561534, izdala UE
Vrhnika. s-29219

Čaks Ivana, Partizanska 8, Šmarje Sap,
potni list št. AA 729335, izdala UE Grosup-
lje. s-29192

Čeligoj Andraž, Prešernova 1, Ilirska Bi-
strica, osebno izkaznico št. 148613.
g-29199

Černigoj  Marjana,  Pod  gričem  19,
Rožna  dolina,  Nova  Gorica,  potni  list  št.
AA 984479, izdala UE Nova Gorica.
g-29354

Dedić Šefika, Ul. pod smreko 8, Črno-
melj, potni list št. AA 743430, izdala UE
Črnomelj. p-29044

Dimic Luka, Preetnikova 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 130603. s-29050

Dimitrovič Zoran, Prešernova 28, Dom-
žale, potni list št. AA 280384. s-29169

Dolenc Aleš, Partizanska c. 12, Žiri, pot-
ni list št. AA 892962, izdala UE Škofja Lo-
ka. s-29239

Edmir Bogdan, Kidričevo naselje 17, Po-
stojna, potni list št. BA 815818, izdala UE
Postojna. p-29042

Fajdiga Barbara, Vrtojbenska c. 71,
Šempeter pri G., maloobmejno prepustnico
št. AI 128019, izdala UE Nova Gorica.
g-29353

Fedran Ivan, Gladomes 9, Zg. Ložnica,
potni list št. AA 337175, izdala UE Sloven-
ska Bistrica. p-29037

Fritz Matjaž, Linhartova 3, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 708603, izdala UE Ljubljana.
s-29350

Gaber Tomaž, Lendavske gorice 5, Len-
dava, potni list št. BA 559954.

Grah Marjan, Zgornji log 10, Litija, potni
list št. AA952061, izdala UE Litija. s-29264

Hamler Marijan, Janžev vrh 49, Raden-
ci, osebno izkaznico št. 3149. g-29371

Hauptman Igor, Hruševska cesta 66a,
Ljubljana, osebno izkaznico št. 170462.
s-29366

Herman Andreja, Plešičeva 47, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 197981. s-29139

Horžen Gregor, Kovorska c. 35, Bistrica
pri Tržiču, potni list št. BA 802718, izdala
UE Tržič. p-29035

Hot Almir, Valjavčeva ul. 8, Kranj, potni
list št. BA 820787, izdala UE Kranj. p-
31051

Hozjan Silvo, Gančani 13, Murska So-
bota, osebno izkaznico št. 130164.
p-29092

Ilmić Denis, Cesta 1. maja 26/b, Jese-
nice, potni list št. BA 757388. g-29148

Lapidarium d.o.o., Peričeva 25, Ljublja-
na, preklicuje štampiljke, objavljen v Ur. l.
RS, št. 26/99, s-26201. p-29062

Lapidarium d.o.o., Peričeva 25, Ljublja-
na, preklicuje štampiljko okrogle oblike, pre-
mera 4 cm, z napisom LAPIDARIUM d.o.o.
NEPREMIČNINE IN GRADBENIŠTVO. V
sredini je slika antične zgradbe s šestimi
stebri. p-29063

Naveršnik Daniela, Ul. herojev 22, Treb-
nje, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
057-0617/96, izdan 25. 7. 1996.
s-29144

Porsche Slovenija, Bravničarjeva 5, Ljub-
ljana, preklicuje potrdilo za registracijo vozi-
la VW Golf 1.4, št. šasije
WVWZZZ1JZXW586074, št. motorja AHW
105074, letnik 1999. s-29042

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva
5, Ljubljana, preklicuje potrdilo za registra-
cijo vozila VW Golf 1.4, št. šasije
WVWZZZ1JZXW586824, št. motorja
AHW105074, letnik 1999. s-29163

Premk Pavel, Sternadova ulica 13, Ljub-
ljana, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
27-0518-94, mat. št. 5414805, izdano
13. 5. 1994. s-29220

Senič Danilo, Gotovlje 105/i, Žalec, pre-
klicuje štampiljko pravokotne oblike in iz-
kaznice Inženirske zbornice Slovenije za
pooblaščenega inženirja, št. 0430 IZS
G-0643. g-29149

Slovenske železnice d.d, Kolodvorska
11, Ljubljana, preklicuje overjene kopije li-
cence za prevoz v cestnem prometu, št.
0003127/50 z dne 8. 7. 1998 za vozila LJ
67-08F, LJ F1-267 in LJ H9-587. s-29166

Smuk Simon, Retnje 40, Križe, preklicu-
je obrtno dovolenje, št.
034728/1174/00-68/1995. g-29028

Suvajac Slavko, Vanganelska 57/c, Ko-
per, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-1841/95. g-29027

Šinkovec Terezija, Dol. mokro polje 5/a,
Šentjernej, preklicuje priglasitveni list, opr.
št. 038/0653-94. g-29111

Štrukelj Gorazd s.p., predilniška c. 16,
Tržič, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
58/0547/95, vrsta vpisa A. g-29108

Štupar Tatjana, Ul. Matije Tomca 4, Dom-
žale, preklicuje obrtno dovolenje št.
31300-327/90-2/3, izdano 28. 5. 1990.
s-29075

Štupar Tatjana, Ul. M. Tomca 4, Domža-
le, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
6-613/94, izdan 8. 9. 1994. s-29076

Turk Tatjana, Župančičeva ulica 7, Ljub-
ljana, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
25-0364/94, z dne 25. 5. 1994 in 13. 7.
1994. s-29367

Žbogar Maks, Staro Sejmišče 36, Šent-
jernej, preklicuje original priglasitveni list,
opravilna št. 038/1624-95. s-29052

Potne listine in osebne izkaznice

Izgubljene listine
preklicujejo
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Janjić Svetlana, Višnarjeva 6, Medvode,
potni list št. BA 500681, izdala UE Ljublja-
na. s-29062

Jeretina Dušan, Maroltova 1, Ljubljana,
potni list št. AA 290675, izdala UE Ljublja-
na. s-29085

Josifović Saša, Rozmanova ulica 24/a,
Ilirska Bistrica, potni list št. BA 19430.
s-29155

Jovičević Dragan, Majde Vrhovnikove 8,
Ljubljana, potni list št. AA 595779, izdala
UE Ljubljana. s-29238

Južna Marjan, Škapinova ul. 5, Celje,
potni list št. BA 240328, izdala UE Celje.
p-29040

Kaitovič Nataša, Štrekljeva 68, Maribor,
potni list št. BA 295160, izdala UE Maribor.
p-29083

Komnenić Željka, Brinje 15, Ljubljana,
potni list št. BA 497775, izdala UE Ljublja-
na. s-29344

Kopriva Iztok, Zalog 18, Škofljica, potni
list št. BA 586877. s-29168

Kotnik Ernest, Bezina 73, Slovenske Ko-
njice, osebno izkaznico št. 109818.
p-29043

Krapež Gregor, Jerajeva 9, Ljubljana,
potni list št. BA 736910, izdala UE Ljublja-
na. s-29221

Kuplen Sandi, Novo Polje, Cesta
XI/18b, Ljubljana, potni list št. AA 974826,
izdala UE Ljubljana. s-20265

Kšela Martina, Bohovska 16, Hoče, pot-
ni list št. BA 701817, izdala UE Maribor.
p-29090

Kuzma Franc, Hotemaže 17a, Preddvor,
potni list št. AA 925260, izdala UE Kranj. s-
31005

Lasič Alan, Žnidaršičeva 11, Šempeter
pri G., maloobmejno prepustnico št. AI
135752, izdala UE Nova Gorica. g-29352

Logar Anja, Sorška 4, Kranj, osebno iz-
kaznico št. 99138. g-29351

Lužan Helena, Cesta 1. maja 67, Kranj,
potni list št. BA 047230. s-29154

Majkić Zoran, Valjavčeva ul. 7, Kranj,
potni list št. BA 832192, izdala UE Kranj.
s-29172

Maraž Dušan, Kidričeva 33/A/1, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 130712.
g-29147

Matelič Biserka, Reber 17, Ljubljana,
potni list št. AA 92999, izdala UE Ljubljana.
s-29193

Matelič Matija, Reber 17, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 714354, izdala UE Ljubljana.
s-29194

Medved Marko, Na Lipico 1, Šentjur,
potni list št. BA 484908, izdala UE Šentjur
pri Celju. p-29030

Merljak Bratuš Ana, C. Prekomorskih bri-
gad 10, Šempeter pri Gorici, potni list št.

AA 353942, izdala UE Nova Gorica.
s-29372

Milinković Dušan, Cvetlična ul. 15, Celje,
potni list št. AA 539822, izdala UE Celje. p-
31032

Mujkić Mirsad, Šalek 81, Velenje, potni
list št. AA 736743, izdala UE Velenje.
p-29072

Nabergoj Boris, Dovce 24, Rakek, potni
list št. BA 783344, izdala UE Cerknica.
s-29214

Nešić Luka, Lackova 262, Limbuš, potni
list št. AA 858113, izdala UE Maribor.
p-29081

Nijemčevič Danijela, Muzejska 5, Tržič,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 16/99. p-29054

Novak Franc, Šalinci št. 34, Križevci pri
Ljutomeru, potni list št. BA 259674, izdala
UE Ljutomer. g-29197

Novak Jože, Ul. Emilia Driolia 8, Izola,
potni list št. BA 90950, izdala UE Izola.
g-29348

Okorn Borut, Kidričeva cesta 26, Kranj,
potni list št. AA 344652, izdala UE Kranj.
s-29377

Omahen Majda, Taborska cesta 39, Gro-
suplje, potni list št. AA 729421. s-29158

Orlič Branko, Bergantova 11, Trzin, pot-
ni list št. BA 252193, izdala UE Domžale.
s-29286

Osterc Konrad, Valesova 35, Maribor,
potni list št. AA 136623, izdala UE Maribor.
p-29031

Osterc Mihaela, Valesova 35, Maribor,
potni list št. AA 651863, izdala UE Maribor.
p-29032

Ostruh Aleksander, Kovorska c. 19, Bi-
strica pri Tržiču, potni list št. BA 487060,
izdala UE Tržič. s-29065

Pehlić Muhamed, Ul. Tončke Čečeve
18, Ljubljana, potni list št. AA 111800, iz-
dala UE Ljubljana. s-29357

Peterka Peter, Beblerjev trg 3, Ljublja-
na, potni list št. BA 845929, izdala UE Ljub-
ljana. s-29349

Petrič Roman, V Kosov laz 22, Notranje
Gorice, potni list št. AA 536978, izdala UE
Ljubljana. s-29142

Pirih Marjan, Mokraška vas 10, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico št. 136370.
p-29065

Podgrajšek Marjan, Vešenik 14/a, Slo-
venske Konjice, potni list št. BA 782456,
izdala UE Slovenske Konjice. p-29066

Podjaveršek Marko, Stražunska ul. 11,
Maribor, potni list št. AA 284323, izdala UE
Maribor. p-29024

Pokrajac Tatjana, Švabičeva 7, Ljublja-
na, osebno izkaznico št. 151128. s-29356

Potočnik Ana, Podbrezje 2, Naklo, potni
list št. AA 923103, izdala UE Kranj. s-29294

Potočnik Ana, Podbrezje 2, Naklo, oseb-
no izkaznico št. 85759. s-29295

Praček Anton, Glinškova pl. 8, Maribor,
osebno izkaznico št. 15162. p-29094

Prinčič Luka, Ul. Stare pravde 3, Ljublja-
na, potni list št. BA 876327. s-29040

Prinčič Miroslav, Koprska c. 25, Porto-
rož, potni list št. AA 504331, izdala UE
Piran. g-29198

Prosenc Bojan, Trnovski pristan 6, Ljub-
ljana, osebno izkaznico št. AA 934904.
s-29360

Raduha Miran, Kapelski vrh 77, Raden-
ci, potni list št. AA 494101, izdala UE Gor-
nja Radgona. p-29009

Rauter Karel, Ženavlje 37, Petrovci, ma-
loobmejno prepustnico št. AG 015859, iz-
dala UE Murska Sobota. p-29010

Reinhardt Robert, Obzidna ul. 1, Piran,
potni list št. AA 110877, izdala UE Piran.
s-29302

Reinhardt Robert, Obzidna ul. 1, Piran,
maloobmejno prepustnico št. AI 122774,
izdala UE Piran. s-29303

Rogelj Sabina, Agrokombinatska 13/b,
Ljubljana, osebno izkaznico št. 73800.
s-29281

Rolih Anita, Skopo 2b, Dutovlje, maloob-
mejno prepustnico VS št. AI 121385, izdala
UE Sežana. p-29084

Runovc Ivan, Kmečka pot 10, Ljubljana,
potni list št. AA 60256, izdala UE Ljubljana.
s-29060

Simčič Janja, Ulica OF 6, Logatec, potni
list št. AA 334757, izdala UE Logatec.
s-29081

Snoj Zvonimir, Fabianijeva 45, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 159853. s-29138

Spruk Matjaž, Črna pri Kamniku 6, Kam-
nik, potni list št. AA 29786, izdala UE Kam-
nik. s-29272

Stanjko Vlatko, Novakova 1, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 107003. s-29017

Strahan Stanislav, Tomšičeva 51, Slo-
venj Gradec, potni list št. AA 918434, izda-
la UE Slovenj Gradec. g-29288

Suša Monika, Trubarjeva 48, Ljubljana,
potni list št. BA 663124, izdala UE Ljublja-
na. s-29332

Šimon Aleksander, Prečna ul. 2, Bled,
potni list št. AA 903527, izdala UE Radovlji-
ca. g-29370

Šlember Marija, Polana 24/a, Murska
Sobota, potni list št. AA 813493, izdala UE
Murska Sobota. p-29085

Šmitran Milisav, Vrtna 1, Koper, potni list
št. BA 576928. g-29146

Špiler Andrej, Ul. bratov Vošnjakov 15,
Celje, osebno izkaznico št. 56470.
p-29069
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Štorman Andrej, Ložnica pri Žalcu 4, Ža-
lec, osebno izkaznico št. 160108. p-29019

Štupar Joža, Ul. Matije Tomca 4, Dom-
žale, potni list št. AA 816589, izdala UE
Domžale. s-29074

Štupar Tatjana, Ul. Matije Tomca 4, Dom-
žale, potni list št. AA 364862, izdala UE
Domžale. s-29073

Turk-Popović Mojca, II. bulevar 142,
Beograd, potni list št. AA 196146, izdala
UE Vrhnika. s-29257

Urbanica Damjan, Gubčeva 7, Krško,
potni list št. BA 609096, izdala UE Krško.
p-29018

Veber Jasna, Pongrac 45a, Griže, potni
list št. BA 217029, izdala UE Žalec.
p-29068

Velišček Izidora, Šarfova 13, Kobarid,
osebno izkaznico št. 31834. g-29369

Vodnik Aleksander, Spodnji log 46, Sa-
va, potni list št. AA 52698, izdala UE Litija.
s-29236

Vrhkar Angela, Pot na Fužine 55, Ljub-
ljana, osebno izkaznico št. 38182. s-29271

Zmazek Kristina, Gosposvetska cesta
19/b, Maribor, osebno izkaznico št.
17286. p-29036

Zukić Denis, Tomačevska 11/a, Ljublja-
na, potni list št. BA 522888, izdala UE Ljub-
ljana. s-29363

Ažman Roman, Ul. Ane Ziherlove 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
765594, reg. št. 9720, izdala UE Ljublja-
na. s-29297

Ademaj Žiga, Dunajska 113, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 898.
s-29006

Ambrož Renata, Gajevci 17/c, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
41005, izdala UE Ptuj. g-29180

Anžič Izidor, Spodnje Škofije 243, Ško-
fije, spričevalo 1. in 2. letnik Srednje eko-
nomske in gradbene šole, izdano 1994 in
1995. s-29046

Anžič Jaka, Pokopališka 6, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 3988.
s-29087

Andolšek Tomaž, Pot pod Gradiščem
18, Naklo, zavarovalne police št. Z-3
135848, Z-3 135849 in Z-3 135850.
g-29292

Antonijevič Marko, Ul. bratov Učakar
112, Ljubljana, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 17567. s-29273

Arih Klemen, Črnivec 8, Brezje, letno
vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-29036

Avdić Redžep, Ul. Vide Pregarčeve 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 971456, reg. št. 144066, izdala UE
Ljubljana. s-29361

Bažec Mojca, Šmarje 57, Šmarje pri Jel-
šah, potrdila o zaključnih izpitih. g-29299

Babič Gordana, Ig 440, Ig, spričevalo 2.
letnik Srednje šole tehničnih strok in oseb-
nih storitev, izdano leta 1996. s-29384

Babič Ksenija, Zupančičeva 14, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6677,
izdala UE Izola. g-29317

Bajrič Asim, Dogoška 65, Maribor, zava-
rovalno polico št. AO 226925, izdala Zava-
rovalnica Slovenica, filiala Maribor. g-29326

Balant Marko, Preserje 16, Braslovče,
spričevalo. p-29026

Barišič Natalija, Tavčarjeva 10, Jeseni-
ce, prometno dovolenje, izdala UE Ptuj, na
ime Meznarič Natalija. g-29129

Baša Andrej, Tabor 26, Dornberk, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 43158, izdala
UE Nova Gorica. g-29134

Bačar Bernard, Podpeška cesta 282,
Notranje Gorice, zavarovalno polico
0635801, izdala Zavarovalnica Tilia.
s-29077

Berič Zdravko, Bleiweisova 6, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 805351,
reg. št. 32997, izdala UE Kranj. g-29244

Berk Jerneja, Robova 3, Celje, spriče-
valo 3. letnika Splošne in strokovne gimna-
zije Lava Celje, izdano leta 1998. g-29110

Bilić Jović Gordan, Trg 15 aprila, Diva-
ča, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12177, izdala UE Sežana. g-29024

Božič Marija, Tomšičeva 49, Slovenj
Gradec, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
zdravstvene šole v Slovenj Gradcu, izdani
leta 1981 in 1982. g-29174

Bohar Dino, Keršova 1, Vojnik, vozniško
dovoljenje, št. 38733. p-29028

Boros Željko, Bistrica, Žepče, BIH, di-
plomo Poklicne in tehniške gradbene in le-
sarske šole Novo mesto, izdana leta 1991.
s-29091

Bratož Branko, Markova 40, Bertoki, Ko-
per, vpisni list za čoln KP-2667, št.
02/03-823/86-94. g-29117

Bratož Branko, Markova 40, Bertoki, Ko-
per, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-2395/88. g-29119

Bric Petra, Mokrška 15, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 4526.
s-29284

Bricelj Gregor, Bereča vas 58, Suhor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001270890, izdala UE Metlika. g-29120

Brumec Gorazd, Mladinska ulica 7, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12740, izdala UE Gornja Radgo-
na. g-29246

Buda Špela, Lepodvorska 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9864.
s-29275

Butolen Mojca, Trg svobode 15, Ravne
na Koroškem, delovno knjižico, reg. št.
14574. g-29253

Cerkovnik Bernarda, Na Lehah 7, Kor.
Bela, Jesenice, vozniško dovoljenje, izdala
UE Jesenice. g-29127

Cizl Jožef, Dragotinci 21, Sv. Jurij, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDFGH, št. 1280,
izdala UE Gornja Radgona. g-29307

Copot Bojan, Brilejeva ulica 21, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-29094

Copot Bojan, Brilejeva ulica 21, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Veljka Vlahovi-
ča, šolsko leto 1979/80. s-29140

Crnogorac Darko, Pot na Rakovo Jelšo
58, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1212806, št. reg. 197672.
s-29190

.Curolli Daniel, Clevelandska ul. 29,
Ljubljana, delovno knjižico s-29368

Cvahte Urška, Vojkova ul. 14, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 31673. p-29086

Cvirn Igor, Ljubljanska cesta 45, Borov-
nica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1015, izdala UE Vrhnika. s-29218

Čadonič Matevž, Trubarjeva 12, Črno-
melj, vozniško dovoljenje, št. 7386.
p-29074

Čatić Mirsad, Preglov trg 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
893517, št. reg. 171004. s-29203

Červinski Ivan, Staneta Rozmana 11,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Grad-
bene šole v Ljubljani, izdano leta 1980.
g-29019

Črnigoj Stanislav, Stomaž 42, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, št. 394997. g-29311

Deželak Marko, Kocbekova 4, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29801, izdala UE Celje. p-29038

Dežman Jože, Lancovo 9 B, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11082.
g-29114

Dežman Marija, Čepulje 7, Kranj, di-
plomo Srednje trgovske šole v Kranju, iz-
dana leta 1984, na ime Balanč Marija.
s-29223

Delevič Majda, Šolska 19, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7916. g-29315

Dimic Luka, Presetnikova 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013840, št. reg. 165169. s-29049

Divjak Pavla, Dobrova 5, Križevci pri Lju-
tomeru, vozniško dovoljenje, št. 3390.
g-29014

Dolgan Matjaž, Triglavska ul. 9b, Dom-
žale, spričevalo 4. letnik Srednje lesarske
šole, izdano leta 1996. s-29256

Druge listine
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Domicelj Ajda, Linhartova 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 18718.
s-29080

Dražnik Matej, Gubčeva 7, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
14650. g-29235

Duša Irena, Derčeva ul. 37, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Be-
žigrad, izdano leta 1994. s-29152

Erdelja Igor, Novi log 19, Hrastnik, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 5884, izdala
UE Hrastnik. s-29175

Erjavec Špela, Murkova ul. 23, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 57288.
s-29082

Felc Neli, Škrjančeva 8, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 32713.
s-29201

Ferbežar Stefanija, Aljaževa 4, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, št. S 668473.
g-29324

Ferkulj Blaž, Društvena 1, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 34997.
s-29079

Ferrari Aljoša, Vrtojba, Laze 20/A, Šem-
peter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. g-29118

Fidler Mateja, Pijavci 42, Šmarje pri Jel-
šah, letno spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Celju, izdano v šolskem
letu 1989/90. p-29025

Finžgar Samo, Begunje 128a, Begunje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2896.
g-29184

Finkšt Darja, Aškerčeva ulica 38, Mozir-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7301,
izdala UE Mozirje. p-29089

Flander Borut, Tomažičeva ul. 2b, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1130061, reg. št. 47537, izdala UE Kranj.
s-29084

Furland Franc, Planina 7, Ljubno ob Sa-
vinji, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
5975, izdala UE Mozirje. p-29058

Galer Milan, Sv. Jernej nad Muto 27,
Muta, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 83,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-29046

Germadnik Andrej, Koroška c. 17, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
24851, izdala UE Velenje. p-29064

Glas Dušan, Bratovševa pl. 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1135686, reg. št. 166332, izdala UE
Ljubljana. s-29362

Gnamuš Aleksandra, Otiški vrh 86, Dra-
vograd, spričevalo. p-29004

Gorjanc Aleš, Kališka 19, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 523529, reg.
št. 33881, izdala UE Kranj. g-29189

Gospeti Jana, Petelinje 3, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1191182, reg. št. 165793, izdala UE Ljub-
ljana. s-29173

Gostinčar Marko, Feiglova 18, Šempe-
ter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10200, izdala UE Nova Gorica. g-29011

Gradinac Danijela, Most na Soči 24a,
Most na Soči, študentsko izkaznico št.
11980194, izdala Visoka zdravstvena šola
v Ljubljani. g-29249

Gradišek Nina, Delavska ulica 32, Moj-
strana, potrdilo o strokovnem izpitu.
g-29116

Gramc Matej, C. bratov Milavcev 95/a,
Brežice, spričevalo o končani OŠ, izdano
leta 1995. g-29250

Gregorič Aljoša, Dombrava 10a, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-29001

Grgić Mirjana, Krivčevo 16/a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18551,
izdala UE Kamnik. s-29330

Grgić Mirjana, Krivčevo 16/a, Kamnik,
zavarovalno polico št. 180851, izdala Zava-
rovalnica Slovenica. s-29331

Gros Polona, Celovška cesta 130, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
36506. s-29280

Gulin Denis, Stjenkova 33, Šempeter pri
Gorici, maturitetno spričevalo Strojne teh-
nične šole, izdano leta 1979 v TSŠ Branko
Brelih Nova Gorica. g-29327

Hauptman Igor, Hruševska cesta 66a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 732380, reg. št. 54420, izdala UE
Ljbljana. s-29365

Heljezović Hajrudin, Kržišnikova ulica 6,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1265102, reg. št. 217921, izdala UE
Ljubljana. s-29266

Hudohmet Janez, Ul. Manice Komanove
15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 972728, reg. št. 129440, izda-
la UE Ljubljana. s-29355

Hudopisk Igor, Stražišče 57, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14977,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-29122

Hudopisk  Igor,  Stražišče  57,  Preva-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14977, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-29342

Hvastja Tomislav, Vodmatska ulica 9,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 620081,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-29005

Hykolli Hasim, Podgorska c. 10, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 9701, izdala UE Slovenj Gradec.
g-29323

Ilić Dario, Lendavska ul. 25/b, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje št. 28288.
g-29188

Iršič Tomo, Skomarje 11, Zreče, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 12725.
g-29098

Iskra Andrej, C. na Barju 54c, Škofljica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje stroj-
ne šole, izdano leta 1987. s-29009

Ivanič Igor, Cvetna ulica 26, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 18130.
g-29124

Jadadič Skender, Gorkega ul. 27, Mari-
bor, zavarovalno polico AO št. 135476, iz-
dala Zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Ma-
ribor. g-29102

Jambrovič Magda, Vogrsko 27/a, Volč-
ja Draga, spričevalo o zaključnem izpitu Šo-
le za prodajalce v blagovnem prometu, iz-
dano leta 1979 na ime Gregorič Magda.
s-29225

Janežič Miha, Peričeva ul. 28, Ljubljana,
vpisni list za čoln reg. oznaka KP 1582, št.
02/03-638/80-93, izdan 9. 4. 1980.
s-29375

Janežič Miha, Peričeva ul. 28, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-2211/97. s-29376

Japelj Emil, Požarnice 73, Notranje Go-
rice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012602, reg. št. 204156, izdala UE Ljub-
ljana. s-29345

Jarc Tatjana, Nanoška ulica 28, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
139817, št. reg. 12614. s-29208

Jamiker Marija, Gmajna 29, Slovenj Gra-
dec, spričevalo OŠ Štibuh v Slovenj Grad-
cu, izdano v šolskem letu 1976/77 na ime
Mlinšek Marija. g-29252

Jelovčan Jože, Cirilova 15 a, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
2114789, št. reg. 2427, izdala UE Kranj.
g-29109

Jenčič Janez, Loka pri Zid. mostu 42,
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3319. p-29006

Jereb Janez, Žirovski vrh 26, Žiri, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 295,
izdala UE Škofja Loka. s-29212

Jereb Janez, Žirovski vrh 26, Žiri, potrdi-
lo za opravljenje voženj z nevarnimi snovmi
ADR, št. 3822. s-29213

Jerman Ljudmila, Zgornje Gameljne 24c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 813362, reg. št. 67987, izdala UE
Ljubljana. s-29254

Jurca Nataša, Pri vodnjaku 5, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 23496. g-29314

Jurinčič Tulio, Ul. svobode 21, Piran,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-2997/94. g-29126

Juriševič Loredano, Gregorčičeva 2, Izo-
la, evidenčni list za čoln, št.
01-03-358/1-1973. g-29025

Jurič Slavko, Titova 93, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH,št. 10934. g-29182

Jusič Jože, Ul. bratov Babnik 11 a, Ljub-
ljana, preklic delovne knjižice-duplikat reg.
št. 9750. s-29195

Jusufi Bafti, Celjska 21, Slovenj Gradec,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 26/99, g-26056. g-29233
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Kadunc Aleksandra, Dolenjska cesta 29,
Ljubljana, preizkus znanja Srednje gostin-
ske šole, izdano leta 1984. s-29301

Kališnik Šavli Metka, Stružnikova pot 13,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 600794, reg. št. 42789, izdala UE Kranj.
g-29308

Kardelj Igor, V Murglah 63, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929903, reg. št. 200131, izdala UE Ljub-
ljana. s-29293

Keder Majda, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
zaključni izpiti Poklicne gostinske šole v
Ljubljani, izdano leta 1976 na ime Pernek
Majda. s-29269

Kelenc Anton, Babno 27, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 6274. p-29056

Kepe Edit, Pince 15 a, Lendava, delov-
no knjižico. p-29055

Kocbek Zofija, Kumova 14, Spodnji
Ivanjci, delovno knjižico. p-29078

Kompan Eva, Utik 87, Vodice, indeks
Pravne fakultete, št. 71106190. g-29337

Kordiš Marija, Podbrezje 2, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 641857,
reg. št. 12636, izdala UE Kranj. s-29296

Kos Milan, Ul. Iga Grudna 11, Ljubljana,
delovno knjižico. s-29007

Kosi Nada, Stojnci 12a, Markovci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 32609, iz-
dala UE Ptuj. g-29347

Koteski Boris, Loka 92, Loka pri Zida-
nem mostu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7677. p-29014

Kovačević Šefik, Pod Debnim vrhom 70,
Ljubljana, diplomo Srednje šole Veno Pilon
v Ajdovščini, izdana leta 1977. s-29039

Kovačevič Marjeta, Cesta Kom. Staneta
22, Medvode, spričevalo 8. razreda OŠ Po-
lje, izdano leta 1973 na ime Miklavčič Mar-
jeta. s-29232

Kozelj Cecilija, Rozmanova 60 e, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 39570, izdala
UE Koper. g-29130

Košir Marko, Remihova 10, Dolga vas,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,št.
9504, izdala UE Kočevje. p-29020

Košir Stanislav, Glinsko 7, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
16384. p-29001

Krafogel Milan, Ježa 4, Litija, spričevalo
1. letnika Tehnične elektro šole v Krškem,
izdano leta 1968. s-29137

Krevh Konečnik Darja, Šmartno 60,
Šmartno, zaključno spričevalo - diplomo SŠ
Slovenj Gradec, šola za prodajalce, izdano
v šolskem letu 1984/85. g-29107

Križaj Luka, Polje cesta V 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1165092, št. reg. 218645. s-29209

Križan Ana, Bratov Učakar 114, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 38599.
s-29153

Krizman Sonja, Draga 18a, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 5807.
s-29061

Kubik Alenka, Šolska 11, Lucija, Porto-
rož, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-980/7-82. g-29016

Kukič Slavko, Kogojeva ul. 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1341210, reg. št. 62489, izdala UE Ljub-
ljana. s-29231

Kukovič Iztok, Škalce 5, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10061. p-29052

Kumer Matjaž, Hotavlje 11, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje,št. 15072. g-29022

Kurbegović Indira, Steletova ulica 6,
Ljubljana, kupone k zavarovalni polici št.
219790, izdala Zavarovalnica Slovenica.
s-29261

Kvaternik Branko, Gregorčičeva 1 a, Ilir-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 959037, št. reg. 7788, izdala UE
Ilirska Bistrica. s-29038

Kvrgić Endis, Novosandska ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1191238, št. reg. 183837. s-29030

Lambergar Marjan, Brodarjev trg 5, 1000
Ljubljana, zavarovalno polico št. 600079, iz-
dala Zavarovalnica Tilia. s-29260

Lazar Jože, Vena Pilona 5, Koper, spri-
čevalo o zaključnem izpitu, izdano leta
1983. g-29300

Legat Nataša, Glavna c. 45, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 643616,
reg. št. 35838, izdala UE Kranj. g-29306

Lesjak Darinka, Markečica 3a, Oplotni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. A. g-29181

Levec Aleksandra, Ograde 47, Stari trg
pri Ložu, dijaško mesečno vozovnico, št.
10141, za relacijo Cerkni-
ca-Ljubljana-Cerknica. s-29063

Lovšin Boštjan, Zelena pot 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
730792, reg. št. 161781, izdala UE Ljub-
ljana. s-29387

Lužnik Irena, Ormoška c. 18, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 937, izdala
UE Ptuj. g-29187

Macun Branko, Cven 74, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7534, iz-
dala UE Ljutomer. g-29242

Macura Igor, Pod vrbami 32, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Ledina, iz-
dano leta 1997. s-29176

Makorič Elena, V. Vodopivca 50, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-29103

Maren Mitja, Glavarjeva ulica 16, Komen-
da, spričevalo 4. letnika Srednje strojne šole
v Ljubljani, izdano leta 1998. s-29112

Marković Aleksandar, Kalce 39, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10706, izdala UE Vrhnika. s-29067

Markoč Teodor, Srebrničeva ulica 18,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu-
Srednje elektrotehniške šole v Ljubljani, iz-
dano leta 1997. s-29222

Matić Vladimir, Petrovičeva ul. 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S SB
7472, reg. št. 159926, izdala UE Ljublja-
na. s-29202

Matić Vladimir, Petrovičeva ul. 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 229043, reg. št. 10011, izdala UE Litija.
s-29204

Matjašič Ivan, Mezgovci ob Pesnici 4,
Dornava, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. 33187, izdala UE Ptuj. g-29106

Mavrič Almira, Gradnikova 6/D, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 4487, izdala UE
Koper. g-29136

Mehić Elvis, Raičeva ul. 45a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37745 D.
s-29216

Merdanovič Bogdan, Ul. Zorana Velnar-
ja 31, Murska Sobota, vozniško dovolje-
nje,št. 34779. g-29310

Mezeg Francka, Dolenja Dobrava 6, Go-
renja vas, zavarovalno polico. g-29335

Mikulec Andrejka, Arja vas 64, Petrov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1057925, izdala UE Žalec. p-29016

Miletić Mirče, Kačja 6, Koper, duplikat
vozniškega dovoljenja, kat. B, št. 26423.
g-29313

Mišanović Velimir, Ulica Rudija Papeža
1, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Teh-
niške šole za strojništvo, izdano leta 1981.
s-29215

Morčič Petra, Čufarjeva ulica 13, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje družboslovne šole, izdano leta 1990.
s-29191

Mozetič Blaž, Vaše 5 D, Medvode, in-
deks, št. 26008112, izdala Fakulteta za-
gradbeništvo in geodezijo. s-29095

Močnik Robert, Negova 55, Spodnji
Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
8978, izdala UE Gornja Radgona.
g-29322

Novak Barbara, Posavskega 24, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 34638.
s-29071

Novak Nace, Ul. Tolminskih puntarjev 2,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-29183

Oberski Stanka, Ul. XIV. divizije 6, Rim-
ske Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 49840, izdala UE Laško. p-29047

Ocvirk Anica, Petrovče 116, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1079392, izdala UE Žalec. p-29050

Oman Petra, Trg svobode 23, Tržič, za-
ključno spričevalo osnovne šole. g-29255

Omerzel Anton, Kratka pot 4, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11755.
p-29082
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Onič Babič Mateja, Titova 90, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12657. p-29039

Orlič Branko, Bergantova 11, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 579387,
reg. št. 13099, izdala UE Domžale.
s-29386

Oset Janez, Črnoliška 10, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11877, iz-
dala UE Šentjur. p-29011

Ostan Aleksander, Slomškova 8, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-29156

Ozvaldič Jožef, Groharjeva 7, Maribor,
zavarovalno polico AO št. 1415946, izdala
Zavarovalnica Maribor. g-29113

Pajk Zmagica, Šempeterska ul. 11,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje zdravstvene šole, izdano leta 1985.
s-29008

Palčič Zagor, Jagodje 46, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9886, izdala UE
Izola. g-29318

Pavlin Damijan, Bleiweisova 100, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
807438, reg. št. 16381, izdala UE Kranj.
g-29185

Pelan Anuška, Mokrška ulica 60 B, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
844651, št. reg. 93342. s-29053

Perc Borut, Gradnikova 4, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 15945. g-29026

Pergar Marjanca, Lobodova 11, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1004799, št. reg. 19606. s-29051

Perić Dragan, Celjska 36, Slovenj Gra-
dec, spričevalo o končani OŠ Slovenj Gra-
dec, izdano v šolskem letu 1989/90.
g-29105

Perko Urška, Sebenje 44, Križe, vozno
karto na relaciji Tržič-Škofja Loka, izdal Al-
petour. g-29121

Pernek Jožek, Cankarjeva 30, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. g-29319

Peruzzi Uroš, Linhartova cesta 72, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1050066, reg. št. 208375. s-29012

Petač Sanja, Pangeršiča 14, Golnik,
spričevalo 3. letnika SEUAŠ Kranj, šolsko
leto 1994/1995. g-29029

Pevec Rajko, Žepina 20b, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 3284.
p-29034

Pečovnik Bernardka, Einspielerjeva 5 B,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
31007290. s-29015

Pinter Janez, Arelinska cesta 1, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 25479.
p-29060

Pirnat Tomaž, Lošca 51, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 2878, iz-
dala UE Vrhnika. s-29010

Plešnar-Cvirn Damjana, Medvedova uli-
ca 30, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9003, izdala UE Kamnik.
s-29133

Požeg Dagmar, Hradeckega cesta 76,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 770123, št. reg. 104403. s-29206

Podobnik Aleksandra, Goce Delčeva 24,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Keteja
Murna, izdano leta 1967 na ime Pogačar
Aleksandra. s-29034

Podreka Zdenko, Ul. Molniške čete 1,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenost za vo-
ditelja čolna št. 02/13-2657/79. s-29283

Pogačar Miloš, Trg revolucije 16, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35187, izdala UE Trbovlje. s-29078

Pogorevc Marko, Alpska cesta 63, Les-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20389. g-29020

Poje Tomaž, Kovačičeva 3, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 40461. p-29021

Pokleka Hida, Bernetičeva 20, Koper,
delovno knjižico. g-29128

Pokrajac Tatjana, Švabičeva ul. 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1192739, reg. št. 216725, izdala UE Ljub-
ljana. s-29380

Polanc Igor, Predmeja 115, Ajdovščina,
maturitetno spričevalo Gradbene tehnične
šole v Ljubljani, izdano v šolskem letu
1981/82. g-29328

Polc Anže, Begunje 64, Begunje, me-
sečno vozovnico za relacijo Begunje-Lesce.
g-29248

Ponjavić Franjo, Gozd Martuljek, Jezer-
ce 17, Kranjska Gora, spričevalo, izdano
na ime Marjanovič Marko, šolsko leto
1971/72. g-29023

Pontelli Miha, Švabičeva ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1216286, reg. št. 222640, izdala UE Ljub-
ljana. s-20274

Potočar Breda, Soussenska ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1051834, št. reg. 154732. s-29093

Potočnik Romana, Gaj, Ptujska 71, Pra-
gersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17366. g-29100

Potočnik Urban, Zabukovica 3, Griže,
vozniško dovoljenje, kat.GH, št. S 625899.
p-29059

Poznik Dušan, Šarhova ulica 32, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
644490. s-29003

Prašnikar Franc, Mlinše 38, Izlake, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. S
109248, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-29022

Primožič Ema, Kržišnikova ul. 2, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1215232, reg. št. 216991, izdala UE
Ljubljana. s-29088

Prinčič Nadja, Kozana 118/A, Dobrovo,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gori-
ca. g-29104

Prosenc Bojan, Trnovski pristan 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
145821, reg. št. 39889, izdala UE Ljublja-
na. s-29359

Prvan Mia Dora, Tržna ulica 3, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnik Gimnazije Ledina,
izdani leta 1997 in 1998. s-29151

Prvan Mia Dora, Tržna ulica 3, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in obvestilo o uspe-
hu na maturi Gimnazije Ledina, izdano leta
1998. s-29160

Pust Helena, Menardova ulica 9, Ljub-
ljana, spričevalo 1., 2. in 3. razred Poklic-
ne grafične šole, izdana leta 1976, 1977
in 1978 na ime Grdadolnik Helena.
s-29068

Pustinek Boštjan, Silova 6, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 24534, iz-
dala UE Velenje. p-29033

Pustovrh Roman, Sv. Duh 261, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
14248, izdala UE Škofja Loka. s-29054

Radovanović Vesna, Kamnoseška ulica
17, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 3000655. s-29262

Rajniš Darko, Šentjanž nad Štorami 24,
Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
41575, izdala UE Celje. p-29008

Rajčič Predrag, Kvedrova 10, Koper,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole v Kopru, smer prodajalec, izdano v
šolskem letu 1994/95. g-29336

Ralić Tina, Mašera Spasiča 11, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 21581.
s-29164

Ralić Tina, Mašera Spasiča 11, Ljublja-
na, indeks št. 42230496, izdala Akademija
za likovno umetnost, izdan leta 1998.
s-29165

Ranziger Drago, Gorenjska c. 14, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24512, izdala UE Velenje. p-29071

Rekić Hatidže, Cesta 24. junija 74, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1103889, št. reg. 213063. s-29205

Remenih Peter, Skorno 1, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 7617, izdala UE Velenje. p-29041

Resnik Nina, Gobnik 19, Gabrovka, spri-
čevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole,
izdano leta 1998. s-29004

Ribnikar Viktor, Goriče 63, Golnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 806532,
reg. št. 1591, izdala UE Kranj. s-29343

Rožič Lucija, Zakl 10, Gomilsko, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH. p-29061

Rožman Alojzija, Stara nova vas 78/a,
Križevci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje,
št. 9009. g-29321
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Romih Zdravko, Kozje 144, Kozje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10509, iz-
dala UE Šmarje pri Jelšah. p-29045

Ružman Bojan, Pod Jelšami 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928549, št. reg. 148858. s-29162

Sajovec Irma, Cankarjeva 22, Tržič, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Kranj.
g-29123

Saksida Marija, Prvačina 137, Dornberk,
vozniško dovoljenje. g-29320

Sekirnik Angela, Kačji dol 28, Podplat,
diplomo. p-29027

Sem Dominik, C. v Rastke 26, Ljubno
ob Savinji, indeks, izdan pri CSŠ Velenje
leta 1988. p-29067

Seme Valerija, Poučeno 1/a, Rimske To-
plice, diplomo št. II-S/745, izdana 19. 6.
1987. g-29334

Senekovič Marjan, Nasova 20, Apače,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
7958,izdala UE Gornja Radgona. g-29245

Senica Milan, Rifnik 44, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 3700,
izdala UE Šentjur pri Celju. p-29051

Senica Štefka, Bodovičevo 6, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
571699, izdala UE Laško. p-29029

Seruča Robert, Viška 53, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 14821.
s-29161

Sešel Pavel, Jenkova 11, Velenje, matu-
ritetno spričevalo Poklicne srednje šole- Ru-
darski šolski center Velenje, izdano v šol-
skem letu 1981/82. p-29023

Simčič Mileva, Šmartno 91, Kojsko, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH. g-29247

Smolnikar Janez, Tomšičeva 15, Slovenj
Gradec, zaključno spričevalo SC Slovenj-
Gradec - šola za prodajalce, izdano v šol-
skem letu 1983/84. g-29251

Smrke Jože, Goljek 33, Trebnje, delov-
no knjižico. s-29041

Sobočan Klemen, Dolinškova 7, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 23494.
s-29290

Sodja Anže, Koprivnik 76, Bohinjska Bi-
strica, vozno karto št. 521/613 za relacijo
Koprivnik-Bohinjska Bistrica. g-29309

Sotlar Stanislav, Mačkovec 3, Velika Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BCEGFH, št.
S 519806, št. reg. 2118, izdala UE Treb-
nje. s-29044

Sršen Jožica, kolovnik 4, Leskovec pri
Krškem, diplomo Šolskega centra Brežice-
Šola za prodajalce, izdana na ime Jalovec
Jožica. g-29333

Strašek Matej, Gorica 59a, Celje, spri-
čevalo 1. in 2. letnika PTERŠ Velenje.
p-29088

Strnad Simona, Podgora 8, Videm/Do-
bre polje, spričevalo 8. razred OŠ Tone Tom-
šič, izdano na ime Selšek Simona. s-29070

Suhač Blaž, Spodnji Brnik 93, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1307761, št. reg. 51019, izdala UE Kranj.
s-29045

Šafarič Drago, Vučetinec, Čakovec, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovi-
narske, usnjarsko, galanterijske šole Dom-
žale, izdano leta 1977. s-29033

Šahtler Anton, Tinjska gora 45, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 5420. g-29099

Šarić Alija, Bihač, BIH, zaključno spriče-
valo Srednje gradbene šole. s-29282

Šeme Stanislava, Sp. Slivnica 112, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
4297, izdala UE Grosuplje. s-29276

Šimunić Eva, Smrtnikova ul. 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1287393, reg. št. 227472, izdala UE
Ljubljana. s-29270

Šipek Tomaž, Zelen breg 8, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
šolskega centra Ravne na Koroškem, po-
klic strugar, št. spričevala 118, izdano v
šolskem letu 1981/82. g-29178

Širca Ivan, Strmca 11, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7765.
p-29049

Šlat Lidija, Mucherjeva ulica 4, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 4168.
s-29217

Špegelj Marjan, Vide Pregarc 34, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
38953. s-29086

Štante Matjaž, Kraigherjeva 32, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 33277, kat. BGH.
p-29077

Štaut Tadeja, Ržišče 8, Vače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1287526, izda-
la UE Litija. s-29227

Štupar Tatjana, Matije Tomca 4, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
183564, reg. št. 15386, izdala UE Domža-
le. s-29072

Šutić Dragan, Špikova 9, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1140947, reg.
št. 47457, izdala UE Kranj. g-29186

Teuta Olluri, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Smlednik, šolsko
leto 1996/97. s-29048

Tomše Roman, Brodarjev trg 5, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Centra-
strokovnih šole, izdano leta 1967. s-29358

Tonejc Damjan, Valenčičeva 12, Izola,
spričevalo 1. letnika Kovinarske šole.
g-29325

Topličanec petra, V. Prekmorske briga-
de 2, Celje, indeks št. 81501850, izdala
Mariborska poslovna fakulteta. p-29005

Tratnik Damjanca, Pečovje 9, Štore, spri-
čevalo 1. 2. letnika in zaključno spričevalo
Srednje tekstilne šole, šolsko leto 1991/92
in 1992/93. g-29013

Trožič Lidija, Ul. Bratov Židan 18, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
26429. s-29263

Trobič Milan, Pavšičeva 34, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1090647, reg. št. 5053, izdala UE Loga-
tec. s-29346

Trošt Marko, Tkalska ulica 51, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 31014280, izdala
Fakulteta za farmacijo. s-29032

Turimanđov Blažko, Makedonija, za-
ključno spričevalo RSČ Velenje, poklic
orodjar, izdano v šolskem letu 1985/86.
p-29048

Turk Alen, Podpreska 18, Draga, spri-
čevalo 3. letnik Srednje šole za gostinstvo
in turizem, izdano leta 1998. s-29035

Tušar Špela, Srednja vas 25, Poljane,
vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-29021

Tušek Damir, Adamičeva ul. 20, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S134311, reg. št. 183571, izdala UE Ljub-
ljana. s-29037

Uhl Andrej, Ragovska 1/a, Novo mesto,
delovno knjižico. g-29125

Urbas Jože, Blekova vas 27, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4738,
izdala UE Logatec. s-29177

Urh Rok, Suha 20, Kranj, vozovnico, št.
950531, izdal ALpetour Škofja Loka.
g-29018

Vaupotič Marjan, Panonska ul. 36, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 2108, izdala UE Goranja Radgo-
na. g-29240

Veber Jasna, Pongrac 45a, Griže, de-
lovno knjižico. p-29095

Verdnik Janez, Ločnikarjeva ul. 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
63242, reg. št. 146864, izdala UE Ljublja-
na. s-29096

Vidmar Danijela, Grablovičeva 40, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, Izdala Gimnazija Be-
žigrad. s-29031

Vnuk Josip, Loka 20a, Logatec, zavaro-
valno polico št. 619732, izdala Zavarovalni-
ca Tilia. s-29289

Vojsk Milan, Štefanja gora 3, Cerklje,
indeks Centra za dopisno izobraževanje
Ljubljana, izdan leta 1988. s-29132

Volf Aleš, Razgledna 7, Celje, spričeva-
lo Strokovne gimnazije Lava. p-29076

Vončina Debora, Šempas 188, Šempas,
delovno knjižico. p-29007

Vrbinc Marija-Ana, Albrehtova ul. 56,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 927653, reg. št. 107739, izdala UE Ljub-
ljana. s-29364

Vrhovski Ivan, Gerbičeva ul. 49, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
353564, reg. št. 32916, izdala UE Ljublja-
na. s-29277
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Vukotić Tomislav, Prijateljeva ul. 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1243419, reg. št. 216993, izdala UE
Ljubljana. s-29056

Vuković Velinka, Ukrinica, BIH, spriče-
valo Srednje gostinske šole, izdano le-
ta1981. s-29383

Zabukovec Ivan, Brajnikova ul. 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABEGH,št.
S 415088, reg. št. 28068, izdala UE Ljub-
ljana. s-29267

Zadnik Iztok, Pot k ribniku 26, Ljubljana,
vpisni list za čoln, št. 02/03-4181/97 z
dne 3. 7. 1997. s-29131

Zajc Andrej, K reaktorju 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1024719, reg. št. 178036, izdala UE Ljub-
ljana. s-29083

Zajc Peter, Gotska 5, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 27241, izdala UE
Novo mesto. g-29101

Zorc Milena, Dolenjska cesta 361, Škof-
ljica, zavarovalno polico s kuponi, št.
0200438, izdala Zavarovalnica Slovenica.
s-29043

Zupan Iztok, Artačeva ulica 26, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole, izdano 27. 7. 1984 na ime
Imamovič Iztok. s-29057

Zupanek Bruno, Socka 22, Nova cer-
kev, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
20223. p-29070

Zupanič Zlatka, Gubčeva 28, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 23440, iz-
dala UE Ptuj. g-29241

Žalec Ingrid, Unec št. 15, Rakek, indeks
Srednje agroživilske šole, izdan leta 1987
na ime Zemljak Ingrid. s-29258

Žižek Jože, Pod Ježami 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928147, št. reg. 135918. s-29115

Žužek Marjetka, Chengdujska 8, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
frizerske šole, izdani leta 1991 in 1992.
s-29059

Župevec Zoran, Srebrniče 21, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
31514, izdala UE Novo mesto. g-29135

Sodni register 1981
Celje 1981
Koper 1983
Kranj 1986
Krško 1987
Ljubljana 1988
Murska Sobota 1989
Nova Gorica 1990
Novo mesto 1991

Prenehanje družb po skrajšanem postopku
in izbris  iz sodnega registra 1991

Kranj 1991
Ljubljana 1992
Maribor 1993
Murska Sobota 1993
Nova Gorica 1993

Evidenca statutov sindikatov 1994
Razglasi sodišč 1994
Oklici dedičem 1994
Oklici o uvedbi postopka za nastavitev zemljiške knjige 1995
Stečajni postopki in likvidacije 1995
Izvršbe in zavarovanja 1997
Razpisi  delovnih mest 1999
Javna naročila po zakonu o javnih naročilih 1999
ZJN-01-GD 1999

ZJN-02-B 1999
ZJN-02-GD 2021
ZJN-02-S 2038
ZJN-03-B - 42. člen 2052
ZJN-03-GD - 42. člen 2058
ZJN-03-S - 42. člen 2063
Dvostopenjski javni razpis 2066
Zbiranje ponudb 2066
ZJN-04-B - 55. člen 2066
ZJN-04-GD - 55. člen 2067
ZJN-04-S - 55. člen 2068
ZJN-05-B - Sposobnost 2068
ZJN-05-GD - Sposobnost 2072
ZJN-05-S - Sposobnost 2073
Javni razpisi 2075
Objave delniških družb 2078
Javne prodaje delnic 2078
Odkupi poslovnih deležev družb 2079
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala 2079
Sklici skupščin in nasprotni predlogi 2079
Objave po 42. členu zakona o javnih glasilih 2090
Razne objave 2090
Izgubljene listine preklicujejo 2092
Potne listine in osebne izkaznice 2092
Druge listine 2094

Vsebina
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PREDPISIPREDPISIPREDPISIPREDPISIPREDPISI
O DDO DDO DDO DDO DDV IN TRV IN TRV IN TRV IN TRV IN TROŠARINOŠARINOŠARINOŠARINOŠARINAHAHAHAHAH
z uvodnimi pojasnili Marjete Šoštarič

Sredi leta 1999 se Slovenija pridružuje več kot sto državam sveta, ki svoj cesarski delež poberejo
s pomočjo davka na dodano vrednost in trošarin. Ker zakon o DDV bistveno spreminja davčno
politiko, je na tržišču razmeroma mnogo publikacij o tem davku. Najcenejša pa bodo Predpisi o
DDV in trošarinah založbe Uradni list RS.

Predpise o DDV in trošarinah izdaja založba Uradni list RS v dobro znani in uveljavljeni Zbirki
predpisov. V njej so pregledno objavljeni:

– zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV)

– pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost
– zakon o trošarinah (ZTro)

– pravilnik o izvajanju zakona o trošarinah

– odredba o izvajanju 45. člena zakona o trošarinah

Ker obračunavanje in plačevanje novih dajatev zadeva širok krog ljudi, je uvodna pojasnila k
zakonu o DDV pripravila komentatorka Dela Marjeta Šoštarič. Zapletene zakonske formulacije ji je
uspelo prevesti v razumljiv jezik.

Cena 2520 SIT 10486

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q PREDPISI O DDV IN TROŠARINAH število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig


