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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-301572
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom
98/05746 z dne 10. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa AGORA TRADE, podjetje za trgo-
vino, d.o.o., sedež: Ul. Malči Beličeve 63,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30283/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev
in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5314046
Sedež: 1000 Ljubljana, Jurčkova ce-

sta št. 71
Ustanovitelj: Zupet Gregor, izstopil

8. 10. 1998; Leskovšek Igor, Ljubljana,
Jurčkova cesta št. 71, vstopil 8. 10. 1998,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupet Gregor, razrešen 8. 10. 1998;
direktor Leskovšek Igor, imenovan 8. 10.
1998.

Rg-301575
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom
98/06993 z dne 10. 12. 1998 pri subjek-
tu vpisa DU–ET, podjetje za svetovanje s
področja varovanja, čiščenje ter vzdrže-
vanje prostorov, d.o.o., Ljubljana,
Glinškova ploščad 1, sedež: Glinškova
ploščad 1, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/20256/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5673127
Ustanoviteljica: Ravnikar Zofka, Ljublja-

na, Glinškova ploščad 1, vstopila 14. 11.
1992, vložila 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Marciuš Dušan, izstopil
13. 10. 1998.

Rg-301578
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom
98/06521 z dne 9. 12. 1998 pri subjektu
vpisa BENCKISER ADRIATIC, trgovinska
družba, d.o.o., sedež: Dunajska 56,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30238/00 vpisalo v sodni register tega

sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 1272870
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

skupni prokuristki Agnieszki Baranski, ki je
bila razrešena 27. 10. 1998.

Rg-301625
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom
98/06264 z dne 18. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31469/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1339168
Firma: DYNCORP INTERNATIONAL

SERVICES LTD., George Town, Podruž-
nica v Ljubljani

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1511 Ljubljana, Dunajska 22
Ustanovitelj: DYNCORP INTERNATIO-

NAL SERVICES LTD., George town, Mary
Street p.o. BOX 1043, vstopil 17. 8. 1998,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podruž-
nice.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Hrovatič Bojana, Ljubljana, Pal-
merjeva 30, ter prokurista Zureikat K.
Aiman, Grapavine, TX 76051, ZDA, 1508
Bennington Court, in Childrey Timothy,
32937 ZDA, 458 Sandpiper Dr. Satellite
B., imenovani 17. 8. 1998.

Dejavnost, vpisana 18. 1. 1999: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 7230 Obdelava podatkov; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-301626
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom
98/07532 z dne 19. 1. 1999 pri subjektu
vpisa INDUSTRIJA GOSTINSKE OPREME,
d.o.o., sedež: Koprska 72, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/01090/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča zaznambo o pri-
pojitvi k družbi RIMAL, d.o.o., Koprska uli-
ca 72, Ljubljana (1/29984/00), s temile
podatki:

Matična št.: 5034493
Pripojitev k družbi RIMAL, proizvodnja

gostinske opreme, d.o.o., Koprska ulica
72, Ljubljana (1/29984/00), na podlagi pri-
pojitvene pogodbe SV 1474/98 z dne
29. 12. 1998. Pripojitev začne veljati z vpi-
som v sodni register po sedežu prevzemne
družbe.

Rg-301627
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom
98/07271 z dne 19. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31472/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1362879
Firma: GEA COLLEGE PIC, poslovno-

izobraževalni center, d.o.o.
Skrajšana firma: GEA College PIC,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: GEA COLLEGE, poslovno

izobraževanje, d.d., Ljubljana, Dunajska
156, vstopil 13. 11. 1998, vložil 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šimenc Rok, Kranj, Bašelj št. 53,
imenovan 13. 11. 1998.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve.

Rg-301629
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom
98/07006 z dne 20. 1. 1999 pri subjektu
vpisa AVTOTEHNA TRGOVINA, trgovska
družba z blagom za široko potrošnjo,
d.o.o., sedež: Slovenska c. 54, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27170/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in akta o ustanovitvi
s temile podatki:
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Matična št.: 5925932
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: AVTOTEHNA, zastopa-

nje, trgovina, izvoz-uvoz, servis in proizvod-
nja, d.d., 1000 Ljubljana, Slovenska c. 54,
vstopila 27. 11. 1995, vložila 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 12. 1998.

Rg-301630
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
98/07005 z dne 20. 1. 1999 pri subjektu
vpisa AVTOTEHNA ELEKTRONIKA, tr-
govska družba s komunikacijsko opre-
mo, d.o.o., sedež: Celovška c. 175,
1117 Ljubljana, pod vložno št.
1/27174/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5925983
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: AVTOTEHNA, zastopa-

nje, trgovina, uvoz-izvoz, servis in proizvod-
nja, d.d., 1000 Ljubljana, Slovenska c. 54,
vstopila 27. 11. 1995, vložila 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 12. 1998.

Rg-301631
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom
98/07027 z dne 20. 1. 1999 pri subjektu
vpisa AVTOTEHNA MITSUBISHI, trgovska
družba z vozili in servis, d.o.o., sedež:
Celovška c. 228, 1117 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29669/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 1198203
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: AVTOTEHNA, zastopa-

nje, trgovina, izvoz-uvoz, servis in proizvod-
nja, d.d., 1000 Ljubljana, Celovška c. 175,
vstopila 23. 6. 1997, vložila 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 12. 1998.

Rg-301632
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom
98/07026 z dne 20. 1. 1999 pri subjektu
vpisa AVTOTEHNA STORITVE, družba za
opravljanje računovodskih storitev in
storitev s področja informatike, kadro-
vanja, prevajalskih storitev idr., d.o.o.,
sedež: Celovška c. 175, 1117 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27176 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5926009
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: AVTOTEHNA, zastopa-

nje, trgovina, izvoz-uvoz, servis in proizvod-
nja, d.d. 1000 Ljubljana, Slovenska c. 54,
vstopila 27. 11. 1995, vložila 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 12. 1998.

Rg-301633
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom
98/07401 z dne 20. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ISKRA ELEKTROZVEZE–TRANS-
MISSION, d.o.o., Ljubljana, Stegne 11,
sedež: Stegne 11, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16219/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5665558
Osnovni kapital: 39,173.943 SIT
Ustanoviteljica: ISKRA ELEKTROZVEZE,

d.d., Ljubljana, Stegne 11, vstopila 30. 9.
1992, vložila 39,173.943 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
14. 12. 1998.

Rg-301635
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom
98/06490 z dne 20. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/30010/48 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča domačo podružnico s temile po-
datki:

Matična št.: 1233661049
Firma: SKLAD REPUBLIKE SLOVENI-

JE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Območna izpostava Šmarje
pri Jelšah

Skrajšana firma: SLKD, Območna izpo-
stava Šmarje pri Jelšah

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3240 Šmarje pri Jelšah,

Aškerčev trg 20
Ustanovitelj: SKLAD REPUBLIKE SLO-

VENIJE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DE-
JAVNOSTI, Ljubljana, Štefanova 5, vstopil
18. 6. 1998, odgovornost: vpisan kot usta-
novitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kampuš Anton, Šmarje pri Jelšah,
Finžgarjeva 7, imenovan 18. 6. 1998, za-
stopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 8042 Drugo izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9133 Dejavnost dru-
gih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92522 Varstvo kul-
turne dediščine.

Rg-301636
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom
98/07048 z dne 20. 1. 1999 pri subjektu
vpisa PRIZMA, delovno varstveni zavod,
Ponikve, sedež: Ponikve 76, 1312 Vi-
dem Dobrepolje, pod vložno št.
1/12518/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5496365
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Perič Stanislava, razrešena
30. 11. 1998; zastopnik Dominkuš Davor,
Ljubljana, Bratov Učakar 44, imenovan
1. 12. 1998, zastopa zavod kot v.d. direk-
torja.

Rg-301639
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom
98/07369 z dne 20. 1. 1999 pri subjektu
vpisa SIMO, zavod za razvoj mobilnosti
mladih, Ljubljana, sedež: Gregorčičeva 3,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/29533/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo imena in skrajšanega
imena zavoda s temile podatki:

Matična št.: 1199013
Firma: MOVIT, zavod za razvoj mobil-

nosti mladih, Ljubljana
Skrajšana firma: MOVIT, Ljubljana.

Rg-301641
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom
98/06219 z dne 21. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ŽITO PEKARSTVO IN TESTENI-
NARSTVO, Ljubljana, d.o.o., sedež:
Šmartinska 154, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07699/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča lastninsko preoblikova-
nje, spremembo firme, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala in zastopnika, uskladitev
dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, člane NS, pripojitev ŽITO
MALOPRODAJA LJUBLJANA, d.o.o.
(1/07696/00), s temile podatki:

Matična št.: 5241936
Firma: ŽITO PT, pekarstvo in testeni-

narstvo, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: ŽITO PT, d.d., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.592,394.000 SIT
Ustanovitelji: Pekarstvo in testeninarstvo

in Podjetje za delovanje poslovnega siste-
ma Žito, Ljubljana, izstopila 19. 10. 1998;
Slovenska razvojna družba , d.d., Ljubljana,
Dunajska c. 160, vložila 54,261.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska
cesta 56, vložil 6,364.000 SIT, Slovenski
odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 22, vložil 6,364.000 SIT, ŽITO DPS,
Ljubljana, Šmartinska c. 154, vložilo
1.499,947.000 SIT, in udeleženci notra-
njega odkupa delnic, vložili 25,458.000 SIT
- vstopili 19. 10. 1998, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Kle-
menčič Janez, Ljubljana, Bratovževa
ploščad 17, razrešen 21. 10. 1998 kot di-
rektor in imenovan za predsednika uprave,
ter člani uprave Kreculj Vera, Ljubljana,
Klopčičeva 4, Svoljšak Sandi, Medvode,
Dimčeva 2, in Tehovnik Roman, Medvode,
Zgornja Senica 22e, imenovani 21. 10.
1998, zastopajo družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Ham Mihael,
Bogdanovič Majda, Kamenšek Tomaž, Puc
Mira in Kavčič Andrej, vstopili 19. 10. 1998.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1999: 15130
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 15200 Predelava in kon-
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zerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
15310 Predelava in konzerviranje krompir-
ja; 15330 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 15610 Mlinarstvo; 15620
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
15720 Proizvodnja krmil za hišne živali;
15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 15820 Proizvodnja
prepečenca in piškotov; proizvodnja trajne-
ga peciva in slaščic; 15840 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov;
15850 Proizvodnja testenin; 15870 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 15880 Proizvodnja homogenizi-
ranih živil in dietetične hrane; 15890 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 22110 Izdajanje
knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130
Izdajanje revij in periodike; 22140 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150
Drugo založništvo; 25120 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 25220 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 28520
Splošna mehanična dela; 28720 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 29220 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 29530 Proizvodnja strojev
za živilsko in tobačno industrijo; 40300
Oskrba s paro in toplo vodo; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51360 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51560 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51650 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za industri-
jo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;

52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52260 Trgovina na drobno s tobačnimi iz-
delki; 52270 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revija-
mi; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55520 Priprava in dostava hrane (catering);
60240 Cestni tovorni promet; 63110 Pre-
kladanje; 63120 Skladiščenje; 63400 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 64120 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 71210 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 72300 Obdelava podatkov; 72400 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74120 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74400 Ekonom-
sko propagiranje; 74820 Pakiranje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
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.;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 93010 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic.

Vpis pravnih posledic lastninskega preob-
likovanja na podlagi odločbe in dopolnilne od-
ločbe Agencije RS za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo št. LP 01543/01173 - 1998/SD z
dne 28. 10. 1998 in LP 01543/01173–1 -
1998/SD z dne 3. 12. 1998.

Pripojitev družbe ŽITO MALOPRODAJA,
Ljubljana, d.o.o., Slovenska c. 14, Ljublja-
na (1/07696/00), na podlagi odločbe in
dopolnilne odločbe Agencije RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo v okviru lastnin-
skega preoblikovanja družbe.

Rg-301642
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom

98/07272 z dne 25. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31488/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1362887
Firma: ZAVOD ZA KULTURNE DE-

JAVNOSTI P.A.R.A.S.I.T.E. Museum,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1110 Ljubljana, Hruševska 66
Ustanovitelj: Pogačar Tadej, Ljubljana,

Hruševska 66, vstopil 15. 9. 1998, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pogačar Tadej, imenovan 15. 9.
1998, zastopa zavod kot vršilec dolžnosti
direktorja brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopi-
si, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo
izobraževanje; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9251 Dejavnost knjižnic
in arhivov; 9252 Dejavnost muzejev, varstvo
kulturne dediščine; 9253 Dejavnost botanič-
nih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov.

Rg-301645
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom
98/05859 z dne 25. 1. 1999 pri subjektu
vpisa METALKA INTER, podjetje za trgo-
vino, storitve in inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Plemljeva 2, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/22665/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5742153
Osnovni kapital: 4,190.000 SIT
Ustanoviteljica: METALKA BETEILIGUNG

GES.M.B.H., Avstrija, Lugeck 1-2/V-18, Du-
naj, vstopila 8. 3. 1993, vložila 4,190.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-301646
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom
98/04718 z dne 25. 1. 1999 pri subjektu
vpisa P & S REVIZIJA, podjetje za revidi-
ranje, računovodstvo in finance, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Linhartova 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25553/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5847184
Ustanovitelji: Kovačič Janez, Grosuplje,

Pod gozdom lll/22, ki je vstopil 29. 3. 1994
in vložil 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja ter Zalar Katarina, Ljubljana, Ul. Gub-
čeve brigade 76, Velkavrh Mirjana, Ljublja-
na, Rožna dolina c. XVlll/17, Kešnar Marjan,
Ljubljana, Petrovičeva ulica 13, in Cukon Ma-
vec Nevenka, Ljubljana-Šiška, Brilejeva 16,
ki so vstopili 7. 7. 1998 in vložili po 187.500
SIT odgovornost: ne odgovarjajo; P & S RE-
VIZIJA, Podjetje za revidiranje, računovodstvo
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in finance, d.o.o., 1000 Ljubljana, Linharto-
va 1, izstopila 7. 7. 1998.

Rg-301650
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom 98/07365
z dne 27. 1. 1999 pri subjektu vpisa TRIGLAV
STEBER l, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., sedež: Slovenska 54, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/30894/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 1313819
Osnovni kapital: 14.405,435.000 SIT.

Rg-301651
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom
98/05808 z dne 27. 1. 1999 pri subjektu
vpisa P & S REVIZIJA, podjetje za revidi-
ranje, računovodstvo in finance, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Linhartova 1, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25553/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala in deležev,
uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5847184
Firma: IN REVIZIJA, družba za revidi-

ranje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: IN REVIZIJA, d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Zalar Katarina, Ljubljana,

Ul. Gubčeve brigade 76, Velkavrh Mirjana,
Ljubljana, Rožna dolina c. XVll/17, Kešnar
Marjan, Ljubljana, Petrovičeva ulica 13, in
Cukon Mavec Nevenka, Ljubljana-Šiška,
Brilejeva 16, ki so vstopili 7. 7. 1998 in
vložili po 262.500 SIT ter Kovačič Janez,
Grosuplje, Pod gozdom lll/22, ki je vstopil
29. 3. 1994 in vložil 1,050.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 1999: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 9. 1998.

Rg-301654
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom
98/06943 z dne 28. 1. 1999 pri subjektu
vpisa KOMUNALO STANOVANJSKO POD-
JETJE DOMŽALE, p.o., sedež: Ljube Šer-
cerja 4, 1230 Domžale, pod vložno št.
1/08484/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz p.o. v d.o.o., spre-
membo firme, naslova sedeža in ustanovite-
ljev, osnovni kapital, spremembo tipa zastop-
nika in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5227739
Firma: JAVNO KOMUNALNO POD-

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

govornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Savska c. 34
Osnovni kapital: 100,430.000 SIT
Ustanoviteljice: Skupščina občine Dom-

žale, izstopila 28. 1. 1999; Občina Domža-
le, Domžale, Ljubljanska cesta 69, vložila

62,266.600 SIT, Občina Mengeš, Mengeš,
Slovenska cesta 30, vložila 14,060.200
SIT, Občina Lukovica, Lukovica 46, vložila
12,051.600 SIT, in Občina Moravče, Mo-
ravče, Trg svobode 4, vložila 12,051.600
SIT - vstopile 28. 1. 1999, odgovornost: ne
odgovarjajo:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Du-
hovnik Jože, Ljubljana, Rovšnikova 6, raz-
rešen 18. 11. 1994 kot zastopnik in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1999: 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4521
Splošna gradbena dela; 7525 Zaščita in
reševanje pri požarih in nesrečah; 9000
Storitve javne higiene.

Rg-301652
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom
99/00025 z dne 27. 1. 1999 pri subjektu
vpisa POTEZA – HRANILNICA, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dunajska 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19489/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5512964
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zule Mitja, razrešen 16. 12. 1998;
direktorica Ferfila Zdenka, Ljubljana, Krivec
8, imenovana 16. 12. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-301655
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom
98/05139 z dne 18. 1. 1999 pri subjektu
vpisa BOBER GOZDARSTVO, podjetje za
gozdarstvo, d.o.o., Ljubljana, Jamova
60, sedež: Jamova 60, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/12647/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5499135
Firma: BOBER GOZDARSTVO, podjet-

je za gozdarstvo, d.o.o., Ljubljana, Črna
vas 170

Sedež: 1000 Ljubljana, Črna vas 170.

Rg-301656
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom
98/05165 z dne 18. 1. 1999 pri subjektu
vpisa PROVIN, d.o.o., trgovina in poslov-
ne storitve, Ljubljana, Gubčeve brigade
56, sedež: Gubčeve brigade 56, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/22830/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5749344
Dejavnost, vpisama 18. 1. 1999: 5117

Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 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; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na

debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 9. 1998.

Rg-301660
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom
98/05233 z dne 21. 1. 1999 pri subjektu
vpisa JAKŠIČ CENTER, d.o.o., hidrauli-
ka, pralnica, vulkanizerstvo, servis, trgo-
vina, izvoz-uvoz, Cesta dveh cesarjev,
Podotok 6, 1000 Ljubljana, sedež: Ce-
sta dveh cesarjev, Podotok 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07304/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5385083
Firma: JAKŠIČ CENTER, d.o.o., hi-

draulika, pralnica, vulkanizerstvo, servis,
trgovina, izvoz-uvoz, Cesta dveh cesar-
jev 176, 1000 Ljubljana

Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta dveh
cesarjev 176.

Rg-301661
Okrožno  sodišče  v  Ljubljani,  Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
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98/05234 z dne 21. 1. 1999 pri subjektu
vpisa NIL, podatkovne komunikacije,
d.o.o., sedež: Einspielerjeva 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/02073/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5286174
Dejavnost, vpisana 21. 1. 1999: 45310

Električne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45420 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 45450 Druga
zaključna gradbena dela.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 9. 1998.

Rg-301664
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom
98/06051 z dne 27. 1. 1999 pri subjektu
vpisa SORA, industrija pohištva, d.o.o.,
Medvode, sedež: Gorenska cesta 12,
1215 Medvode, pod vložno št.
1/01023/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, ustano-
viteljev, deležev, osnovnega kapitala, datu-
ma imenovanja zastopnikov, člane nadzor-
nega sveta, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5005817
Firma: SORA, industrija pohištva Med-

vode, d.d.
Skrajšana firma: SORA MEDVODE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 178,439.000 SIT
Ustanovitelji: SORA, p.o., Medvode, Go-

renjska cesta 12, in SLOVENIJALES DRF,
d.o.o., Ljubljana, Titova 52, izstopila 27. 1.
1999; zasebni lastniki, vložili 65,886.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 8,422.000
SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Du-
najska 56, vložil 16,620.000 SIT, Sloven-
ska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 160, vložila 63,128.000 SIT, udele-
ženci interne razdelitve, vložili 13,200.000
SIT in udeleženci notranjega odkupa, vložili
11,183.000 SIT, vstopili 27. 1. 1999, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Greblo Vladimir, Škofja Loka, Podlubnik
255, razrešen 18. 9. 1998 kot zastopnik in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Petrič Simon,
Jehart Alenka, Zelnik Milan, Frljič Franjo,
Rozman Franc in Lipovž Nikolaj, vstopili
18. 9. 1998.

Dejavnost, vpisana 27. 1. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2612 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-

tva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 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; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja d.o.o. v d.d. na podlagi od-
ločbe Agencije Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo št. LP
1515/01061-1998/TP z dne 23. 10.
1998.

Rg-301665
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
98/06761, dne 28. 1. 1999, pri subjektu
vpisa ADLER, GRAJZAR&CO. posredniš-
tvo in prevozne storitve, k.d., sedež:
Spodnje Pirniče 2, 1215 Medvode, pod
vložno št. 1/16566/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, ustanoviteljev in

zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5593794
Firma: VERPI - VERHOVEC, k.d., po-

sredništvo in prevozne storitve
Skrajšana firma: VERPI - VERHOVEC,

k.d.
Sedež: 1210 Ljubljana, Stanežiče 114
Ustanovitelji: Grajzar Juvan Irena in Graj-

zar Miroslav, izstopila 18. 11. 1998; Piž-
moht Janez, Domžale, Miklošičeva ulica 2b,
vstopil 18. 11. 1998, vložil 8.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja, Verhovec Andrej,
Ljubljana, Novakova ulica 3, vstopil 18. 11.
1998, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem, in Kozan Zvonimir, Ljubljana, Pu-
hova ulica 15, vstopil 18. 11. 1998, vložil
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grajzar Miroslav, razrešen 18. 11.
1998; direktor Verhovec Andrej, imeno-
van 18. 11. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1999: 20300
Stavbno mizarstvo; 20400 Proizvodnja le-
sene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 20520 Proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 28110 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 28210 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 28730 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 28750 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 29240 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 36140 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 36630 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 45110 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vr-
tanje in sondiranje; 45210 Splošna gradbe-
na dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 45230 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 45240
Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izola-
cijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
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Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51700
Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 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.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-

zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 70320 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 74120 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74130 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74400 Ekonomsko propagiranje; 74700
Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejav-
nost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80410 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-301666
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06945 z dne 25. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31482/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1353586
Firma: ITAK, proizvodnja, trgovina,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tomačevo 30a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Mulej Urša, Ljubljana,

Kvedrova cesta 36, vstopila 18. 11. 1998,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mulej Urša, imenovana 18. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1999: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22220 Dru-
go tiskarstvo; 22240 Priprava in proizvod-
nja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 22320
Razmnoževanje videozapisov; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 26700
Obdelava naravnega kamna; 35120 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 36220 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 36400 Proizvodnja športnih
izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 36610 Proizvodnja bižute-
rije; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-

riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 52740 Druga popravila, d.n.; 55220
Storitve kampov; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 60230 Drug kopenski pot-
niški promet; 61100 Pomorski promet;
61200 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
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63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63300 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 64120 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 65210 Finanč-
ni zakup (leasing); 67130 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 71100 Dajanje avtomobilov v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 72300 Obdelava podatkov;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pa-
kiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92110
Snemanje filmov in videofilmov; 92120 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 92310 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93030
Druge storitve za nego telesa.

Rg-301669
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00166 z dne 21. 1. 1999 pri subjektu
vpisa PLARI, d.o.o., Izvajanje gradbenih
del, Hrastnik, Čeče 58a, Hrastnik, se-
dež: Čeče 58a, 1430 Hrastnik, pod vlož-
no št. 1/29208/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova se-
deža, ustanovitelja, dejavnosti, zastopnika
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1125770
Firma: PRIM. ADOLF RIGLER, DR.

STOM., d.o.o., Zobozdravstvena dejav-
nost, Hrastnik, Trg Franca Kozarja 18

Sedež: 1430 Hrastnik, Trg Franca Ko-
zarja 18

Ustanovitelj: Plaznik Slavko, izstopil
17. 12. 1998; Rigler Adolf, Hrastnik, Trg
Franca Kozarja 18, vstopil 17. 12. 1998,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Plaznik Slavko, razrešen 17. 12. 1998;
direktor Rigler Adolf, imenovan 17. 12. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 21. 1. 1999: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2665 Proizvod-
nja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523

Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5170 Druga trgovina na debelo; 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;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1999: 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 85130 Zobozdravstvena
dejavnost; 85143 Druge zdravstvene de-
javnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 12. 1998.

Rg-301672
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00202 z dne 22. 1. 1999 pri subjektu

vpisa KRALJ IN DRUŽBENIKA, vodenje
poslovnih knjig, d.n.o., Šmarje-Sap, se-
dež: Jakhlova 12, 1293 Šmarje-Sap, pod
vložno št. 1/28961/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
lja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5970776
Ustanovitelj: Kralj Anton, izstopil 31. 12.

1998; Kralj Urška, Šmarje Sap, Jakhlova
cesta 12, vstopila 1. 1. 1999, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kralj Antonija, razrešena 31. 12.
1998; direktor Kralj Jernej, Šmarje Sap,
Jakhlova 12, imenovan 1. 1. 1999, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-301674
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07383 z dne 18. 1. 1999 pri subjektu
vpisa PHILIP MORRIS LJUBLJANA, podjet-
je za notranjo in zunajo trgovino, Ljublja-
na, d.o.o., sedež: Šmartinska 130, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/13520/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5523869
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

skupni prokurist Golob Marko, Ljubljana, Na
griču 11, imenovan 24. 12. 1998, prokuri-
sti zastopajo družbo skupaj, in sicer tako,
da podpisujeta za družba dva prokurista sku-
paj, od katerih mora biti eden vedno g. De-
belak Srečko.

Rg-301675
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01110 z dne 18. 1. 1999 pri subjektu
vpisa TELVAR, podjetje za svetovanje,
projektiranje, inženering, gradnjo, vzdr-
ževanje in popravilo naprav in napeljav
šibkega in jakega toka..., Vodice, sedež:
Zapoge 31, 1217 Vodice, pod vložno št.
1/10183/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, kapitala, dele-
ža, bivališča ustanovitelja, zastopnika in de-
javnosti, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 1191047
Firma: TK ŠALAMON, projektiranje, in-

ženering in gradnja telefonskih in elek-
tro omrežij, d.o.o.

Skrajšana firma: TK ŠALAMON, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šalamon Anton, Ljubljana,

Tržaška 121, vstopil 12. 11. 1990, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šalamon Anton, razrešen 17. 12.
1998; direktorica Šalamon Rudinka, Les-
ce, Studenčice 22, imenovana 17. 12.
1998.

Dejavnost, vpisana 18. 1. 1999: 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela special-
nih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
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pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnje-
nimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 2. 1998.

Rg-301676
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07323 z dne 12. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31449/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1362941
Firma: APCON, international Business

Systems, družba za svetovanje in infor-
macijski inženiring, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tobačna uli-

ca 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Apcon, INTERNATIONAL

BUSINESS SYSTEMS GESELLSCHAFT
FUR DV-BERATUNG mbH, Hamburg, Frie-
drich-Ebert-Damm 143, vstopil 1. 12.
1998, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šuput Jovo, Ljubljana, V Varde 5,
imenovan 1. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 12. 1. 1999: 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah, d.n.; 72100 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje;

Pri vpisu podatka so bile črke z dodatni-
mi oznakami vpisane tako, da so bile dodat-
ne izpuščene.

Rg-301677
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07346 z dne 20. 1. 1999 pri subjektu
vpisa CARTINA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Koprska 72, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/31315/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova sedeža, ustanoviteljev, zastopnika, de-
javnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 1353128
Firma: CARTINA, podjetje za trgovino

in gostinstvo, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška 110
Ustanovitelj: LERONA, trgovsko podjet-

je, d.o.o., Ljubljana, Koprska 72, izstopila
22. 12. 1998; Majstorović Vid, Ljubljana,
Brilejeva 22, vstopil 22. 12. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 22. 12. 1998;
direktor Majstorović Vid, imenovan 22. 12.
1998.

Dejavnost, vpisana 20. 1. 1999: 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering).

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 12. 1998.

Rg-301681
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07449 z dne 22. 1. 1999 pri subjektu
vpisa BLAGO–MIX, družba za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Drenov grič 8a,
Vrhnika, sedež: Drenov grič 8a, 1360
Vrhnika, pod vložno št. 1/06667/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, naslova sedeža, osnovnega kapi-
tala, deleža, dejavnosti in akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5371651
Firma: BLAGO–MIX, družba za pro-

izvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: BLAGO–MIX, d.o.o.
Sedež:  1360  Vrhnika,  Pod  Hrušev-

co 48c
Osnovni kapital: 42,649.194 SIT
Ustanovitelj: Jazbec Janko, Horjul 108a,

vstopil 26. 3. 1990, vložil 42,649.194 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih mate-
rialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 5020 Vzdrževanje in

popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, ka-
kavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 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 plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgo-
vina na drobno 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 električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 3324/99 Rg-471
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55120
Dejavnost hotelov brez restavracije; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 63300 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikova-
nje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 92610 Obrato-
vanje športnih objektov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 92720 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 93030 Druge storitve za nego tele-
sa; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 12. 1998.

GAMBRO - DIALIZNI CENTRI in zdrav-
stvene storitve, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska 5, reg. št. vl. 1/27622/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
vitelja z dne 17. 6. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je HOSPAL DASCO, S.p.a.,
Via Modenese 30, Medolla, Italija, z ustano-
vitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 9. 1999

Srg 4144/99 Rg-472
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

MAKET, Trgovina na debelo in drob-
no, d.o.o., Stanežiče 7b, Ljubljana-Šent-
vid, reg. št. vl. 1/19606/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 13. 7. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Petric Milena, Staneži-
če 7b, Ljubljana-Šentvid, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 1999

Srg 2294/99 Rg-473
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

MIKENG INTERNATIONAL & COMPS,
Marketing, Inženiring in Konzulting inte-
griranih rešitev, d.o.o., Stegne 21, Ljub-
ljana, reg. št. vl. 1/10515/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 14. 4. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Krstič Djordje, Cesta Iva
Slavca 5, Kranj, z ustanovitvenim kapitalom
1,660.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 7. 1999

Srg 3271/99 Rg-474
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

TROMAN, trgovina, zastopanje, mar-
keting, d.o.o., Zevnikova 12, Ljubljana-
Šentvid, reg. št. vl. 1/26578/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 15. 6. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Milan Mandič, Suhado-
le 8 A, Komenda in Vincenc Trobec, Zevni-
kova ulica 2, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1,500.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku vse ostalo premoženje prevzame-
ta v celoti Milan Mandič in Vincenc Trobec,
vsak do ene polovice.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1999

Srg 3435/96 Rg-475
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

EUROPNEU, zunanjetrgovsko podjet-
je in storitve, d.o.o., Kamnik, Fužine 5,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 2. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta TH. PLANKENAUER
Gmbh. in PNEUMATIC CENTER, d.o.o., z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
vsakemu do ene polovice.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 1997
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 012-6/99 Ob-12695
Pravila Sindikata Kemične, nekovin-

ske in gumarske industrije Slovenije –
Sindikata družbe Sinet, d.d., Hrastnik, s
sedežem v Hrastniku, Grajska pot 8, se
hranijo v Upravni enoti Hrastnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 24 dne 24. 9. 1999.

Št. 26-2/99 Ob-12696
Republika Slovenija, Upravna enota Ra-

dlje ob Dravi, oddelek za občo upravo, dru-
ge upravne naloge in skupne zadeve, je dne
27. 9. 1999 vpisala v evidenco pravilnik Sin-
dikata Javnega komunalnega podjetja
Radlje ob Dravi, Mariborska c. 3, Radlje
ob Dravi, pod zaporedno številko 1/99.

Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
postane sindikat pravna oseba.

 Št. 01400-2/99 Ob-12989
Pravila sindikata z imenom Sindikat

vzgoje, izobraževanja in znanosti Slove-
nije, Osnovna šola Prestranek, se z dnem
29. 9. 1999 hranijo pri Upravni enoti Po-
stojna, Ljubljanska 4, Postojna. Pravila so
vpisana v evidenco statutov pod zap. št. 18.

Št. 01400-3/99 Ob-12990
Pravila sindikata z imenom Osnovna or-

ganizacija sindikata Doma upokojencev
Postojna, se z dnem 29. 9. 1999 hranijo
pri Upravni enoti Postojna, Ljubljanska 4,
Postojna. Pravila so vpisana v evidenco sta-
tutov pod zap. št. 19.

Razglasi sodišč

Oklici o skrbnikih in razpravah

II P 701/96 SR-406793
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Salus, d.d., Mašera Spasičeva 10,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Ila Zupan-
čič, zoper toženca Janeza Trčka, Pod vrba-
mi 57, Ljubljana, zaradi overovitve pogodbe
v smislu prvega odstavka ter 4. točke druge-
ga odstavka 84. člena ZPP sklenilo:

tožencu Janezu Trčku, trenutno neznane-
ga bivališča, se postavi začasni zastopnik
Matej Erjavec, strokovni sodelavec pri Okrož-
nem sodišču v Ljubljani, Tavčarjeva 9.

Začasni zastopnik ima v postopku, za ka-
terega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžno-
sti ima začasni zastopnik dotlej, dokler tože-
nec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred

sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 1999

P 329/98/18 SR-406796
To sodišče je po okrajni sodnici Miriam

Temlin-Krivic v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Jandrič Branko, Paradišče 11, Šmar-
je-Sap, ki ga zastopa Ismet Mahmuljin, od-
vetnik v Grosupljem, zoper toženo stranko
Karadžič Milovan in Karadžič Miroslava, oba
stan. Rašiška 10, Trzin, zaradi plačila tolar-
ske protivrednosti 4.000 DEM, dne 11. 12.
1998 sklenilo:

1. Prvotoženi stranki se kot začasna za-
stopnica postavi Petrič Kristina, strokovna so-
delavka Okrajnega sodišča v Domžalah.

2. Začasna zastopnica bo v postopku za-
stopala toženca vse dotlej, dokler ne bo sam
ali njegov pooblaščenec nastopil pred so-
diščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 12. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije

St 6/99-11 S-12681
Stečajni postopek zoper stečajnega

dolžnika Termostar, Trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Cankova 1, Cankova
– v stečaju, se iz razloga po 99/II. členu
ZPPSL zaključi.

Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu
RS.

Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka, neporablje-
ni del pa se izroči Občini Cankova, na kate-
rem območju je dolžnikov sedež brez prev-
zema obveznosti.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 9. 1999

St 8/99-15 Ob-12708
To sodišče je na seji senata dne 28. 9.

1999 pod opr. št. St 8/99 sprejelo nasled-
nji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Terra,
Podjetje za tehnični inženiring, Otočec
pri Novem mestu, d.o.o., Dobrava 4, Oto-
čec, matična številka 5379164, šifra dejav-
nosti 31.620, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Terra, Podjetje za tehnični inženiring, Oto-
čec pri Novem mestu, d.o.o., Dobrava 4,
Otočec, matična številka 5379164, šifra
dejavnosti 31.620, izbriše iz sodnega re-
gistra.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 28. 9. 1999

St 56/99 S-12817
To sodišče je s sklepom z dne 29. 9.

1999 pod opr. št. St 56/99 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Raz-

vojni zavod, Podjetje za poslovne stori-
tve, d.d., Blatnica 1, Trzin, matična števil-
ka 5270103, šifra dejavnosti 110.401.

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

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

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (29. 9.
1999).

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

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

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

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Igor Bončina iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– SGP Zasavje, Savinjska c. 9, Trbovlje,
– Emona Maximarket, Trg republike 1,

Ljubljana,
– Belaj Janez, s.p., Seškova 10, Noži-

ce, Radomlje,
– Elšov, s.p., Martin Šoštarko, Vrhpolje

275, Kamnik,
– Janez Bahar – delavski zaupnik.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča dne 29. 9. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 29. 9. 1999

St 48/97 S-12821
Stečajni postopek nad dolžnikom DAS

International, d.o.o., Proizvodnja, med-
narodna trgovina, zastopstva, storitve,
Teharska 4, Celje, se zaključi, saj premo-
ženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne za-
došča niti za stroške stečajnega postopka
oziroma je neznatne vrednosti.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: DAS International,
d.o.o., Proizvodnja, mednarodna trgovina,
zastopstva, storitve, Teharska 4, Celje, iz
sodnega registra.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča in v Uradnem listu RS.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 9. 1999

St 4/98 S-12822
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 4/98 sklep z dne 29. 9. 1999.
Razpiše se II. narok za preizkus terjatev

v stečajnem postopku nad dolžnikom Euro-
polimer, d.o.o., Šmarje pri Jelšah, Obrt-
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niška ulica 9, Šmarje pri Jelšah – v ste-
čaju, ki bo dne 27. oktobra 1999 ob 9. uri,
v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 9. 1999

St 48/99 S-12823
To sodišče je s sklepom St 48/99 dne

29. 9. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Tovarna transportnih naprav
in konstrukcij, p.o., Dole 11, Dole pri
Litiji, matična številka 5198879, šifra de-
javnosti 011419.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Zo-
ran Pečnik, odvetnik 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 se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 19. 1. 2000 ob 9. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 9. 1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 1999

St 87/92 S-12923
To sodišče je v likvidacijskem postopku

nad dolžnikom Stanovanjska zadruga
Žabjak, o.sub.o. Svržnajkova 13, Ptuj –
v likvidaciji odstavilo likvidacijskega upra-
vitelja Vladimira Premzla, Cesta v Njiverce
41, Kidričevo in za novega likvidacijskega
upravitelja postavilo dr. Draga Dubrovski,
Cesta na Roglo 11/g, Zreče.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 10. 1999

St 8/99 S-12924
To sodišče je s sklepom št. St 8/99 z

dne 30. 9. 1999 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek proti dolžniku Metro, tr-
govsko podjetje Krško, d.o.o., Erjavčeva
1a, Krško, ker premoženje dolžnika ne za-
došča niti za poplačilo stroškov stečajnega
postopka.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 30. 9. 1999

St 47/99-8 Ob-12926
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom MTT Predilnica, d.o.o., Maribor, Kra-
ljeviča Marka 19, Maribor, se v skladu s
členom 99/I ZPPSL začne in takoj zaključi,
saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.

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

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 9. 1999

St 45/99 S-12942
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 45/99 z dne 30. 9. 1999 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom MI-SU, d.o.o.,
Kotnikova 5, Ljubljana, in ga z istim
sklepom takoj zaključilo.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 1999

St 20/99 S-12952
To sodišče v stečajnem postopku nad

KTL Navita embalaža, d.o.o., Ljubljana –
v stečaju obvešča upnike, da se prvi narok
za preizkus terjatev, razpisan za dne 9. 11.
1999 ob 12.30 v sobi 368 prekliče in se
določi nov narok za preizkus za dne 16. 12.
1999 ob 12. uri, soba 368.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 1999

St 23/99 S-12953
To sodišče je s sklepom St 23/99 dne

30. 9. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Eurofood, d.o.o., Šmartinska
154, Ljubljana, šifra dejavnosti: 51.190,
matična številka: 5859824.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Aleš
Paulin, odvetnik v Kranju.

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 pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi listinami in kolkova-
ne s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 19. 1. 2000 ob 10. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 9. 1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 1999

St 2/97-41 S-12954
To sodišče je v stečajni zadevi opr. št.

St 2/97, na naroku dne 22. 9. 1999
sklenilo:

Stečajni postopek nad dolžnikom Agri-
kola Impex proizvodno, storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., – v stečaju, Pre-
valje, Trg 54, ki je bil začet s sklepom
naslovnega sodišča opr. št. St 2/97, z dne
24. 6. 1999 se zaključi, ker premoženje
stečajnega dolžnika, ki bi prišlo v stečajno
maso ne zadošča niti za kritje stroškov ste-
čajnega postopka.

Premoženje stečajnega dolžnika se, na
podlagi V. odstavka 99. člena ZPPSL, upo-
rabi za poravnavo stroškov stečajnega po-
stopka.

Zoper ta sklep lahko upniki vložijo pritož-
bo v roku 15 dni od objave tega oklica.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 22. 9. 1999

Izvršbe in zavarovanja

II R 218/99-11 IZ-406502
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

218/99 z dne 22. 3. 1999 je bila garsonje-
ra v 2. nadstropju bloka na Vojkovi 77 v
Ljubljani, v zmeri 26,35 m2, s pripadajočo
kletjo, ki je last dolžnika Zupančič Gorazda,
Pintarjeva cesta 47, Trbovlje in zastaviteljice
Zupančič Rozalije, Pintarjeva cesta 47, Tr-
bovlje, z dnem 7. 5. 1999 zarubljena v korist
upnika Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, banč-
na skupina Nove Ljubljanske banke, Trg re-
volucije 25c, Trbovlje, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 1999

II R 451/99-10 IZ-406694
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

451/99 z dne 28. 5. 1999 je bilo trosobno
stanovanje št. 16, v III. nadstropju stavbe na
naslovu Dunajska 103, Ljubljana, ki je last
zastaviteljev Venczel Edit, Dunajska c. 103,
Ljubljana in Stražar Darij, Dunajska c. 103,
Ljubljana, z dnem 1. 6. 1999 zarubljeno v
korist upnika M Banka, d.d., Bančna skupi-
na Banke Koper, Dunajska 107, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
17,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1999

In 99/00005 IZ-406518
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

opr. št. In 99/00005 z dne 16. 6. 1999, je
bil dne 2. 7. 1999 opravljen v korist upnika
Komercialna banka Triglav, d.d. – v stečaju,
Beethovnova 14, Ljubljana, rubež stanovanj,
in sicer stanovanja št. 4, v izmeri 79,50 m2,
z drvarnico v izmeri 2 m2 in stanovanja št. 5
v izmeri 51,50 m2, z drvarnico v izmeri 1 m2

v Kajuhovi ulici št. 6 v Idriji. Stanovanji se
nahajata v prvem nadstropju stanovanjske
stavbe, stoječe na parceli št. 1415 k. o.
mesto Idrija in sta last dolžnikov Julijana
Pavšiča in Marije Pavšič, oba stanujoča Ka-
juhova ulica št. 6, Idrija.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče v Idriji
dne 2. 7. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Št. 122-1/99-0016-04 Ob-12703
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 23. člena v zvezi z drugim

odstavkom 10.b člena zakona o državnem
tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94 in 59/99):

a) 1 prosto mesto vodje skupine držav-
nih tožilcev za posebne zadeve pri Držav-
nem tožilstvu Republike Slovenije.

Razpisni pogoji:
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K I/a
V skladu z drugim odstavkom 10.b člena

zakona o državnem tožilstvu se imenuje vod-
ja skupine po postopku, ki velja za imenova-
nje vodij višjih ali okrožnih državnih tožilstev.
Drugi odstavek 56. člena zakona o držav-
nem tožilstvu določa, da je za vodjo višjega
državnega tožilstva lahko postavljen državni
tožilec, ki izpolnjuje pogoje za višjega držav-
nega tožilca, za vodjo okrožnega državnega
tožilstva pa državni tožilec, ki izpolnjuje po-
goje za okrožnega državnega tožilca.

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

Ob-12713
Pristop communications, družba za ce-

lovito komuniciranje, išče
strokovnega sodelavca pravne

izobrazbe.
Od kandidata oziroma kandidatke priča-

kujemo ne le poznavanje zakonodaje in
upravnih postopkov, ampak predvsem inte-
res poglabljanja znanja in izkušenj na teh
področjih. Prijave pošljite na naslov Pristop,
d.o.o., Selanova 20, 1000 Ljubljana, najka-
sneje do 20. oktobra 1999.

Pristop, d.o.o.

Št. 1603/99 Ob-12716
Svet Centra za socialno delo Domžale

razpisuje na podlagi 25. člena statuta Cen-
tra za socialno delo Domžale, tretjega od-
stavka 32. člena zakona o zavodih ter
56. člena zakona o socialnem varstvu dela
in naloge prosto delovno mesto

direktorja.
Pogoji:
– kandidat mora poleg splošnih pogo-

jev, določenih po zakonu, izpolnjevati še
posebne:

– da ima visoko ali višjo strokovno izo-
brazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njihovih specialnih disciplin, uprav-
ne, pravne ali sociološke smeri,

– 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju

socialnega varstva.
Direktor bo imenovan za 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev naj kandidati pošljejo v 15 dneh na
naslov: Center za socialno delo Domžale,
Ljubljanska 70, 1230 Domžale, z oznako
“za razpis”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh od dneva objave razpisa.

Svet Centra za socialno delo Domžale

Ob-12843
Zdravstveni dom Koper, svet zavoda raz-

pisuje delovno mesto
direktorja Zdravstvenega doma Ko-

per.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev

določenih z zakonom izpolnjevati še nasled-
nje posebne pogoje:

– da ima univerzitetno strokovno izobraz-
bo medicinske, ekonomske, pravne ali
ustrezne družboslovne smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izku-
šenj, od tega 3 leta na vodilnem delovnem
mestu,

– da aktivno obvlada slovenski in italijan-
ski jezik,

– da mu ni s pravnomočno sodbo so-
dišča prepovedano opravljanje poklica.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let, s soglasjem ustanovitelja.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev v roku 8 dni
po objavi razpisa na nalsov: Zdravstveni dom
Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper, z oz-
nako na ovojnici “Prijava na razpis“.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri ob-
veščeni v 30 dneh po objavi razpisa.

Zdravstveni dom Koper

Št. 122-13/99 Ob-12846
Svet Centra za socialno delo Šentjur pri

Celju razpisuje prosta dela in naloge:
direktorja CSD.
Kandidati morajo poleg splošnih, z zako-

nom določenih pogojev, izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– visoka ali višja strokovna izobrazba so-
cialne, psihološke, pedagoške smeri ali nje-
nih specialnih disciplin, upravne, pravne ali
sociološke smeri,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-
dročju socialnega varstva,

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

Mandatna doba za razpisana dela traja 4
leta.

Kandidati naj pisne prijave z dokazili o iz-
polnjevanju pogojev in kratkim življenjepisom
pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Center za socialno delo Šentjur pri Celju, Ul.
Dušana Kvedra 11, z oznako “razpis“.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh od objave razpisa.

Center za socialno delo
Šentjur pri Celju

Ob-12956
Agencija Republike Slovenije za plačilni

promet, razpisna komisija za imenovanje na-
mestnika generalnega direktorja, pomočni-
kov generalnega direktorja in direktorjev po-
družnic razpisuje skladno z 32. in 34. čle-
nom statuta Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet delovno mesto

direktorja Podružnice Kranj.
Pogoja: univerzitetna izobrazba ekonom-

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

Mandat za razpisano delovno mesto tra-
ja 4 leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev, življenjepisom in opisom do-
sedanjih delovnih izkušenj sprejema razpi-
sna komisija za imenovanje namestnika ge-
neralnega direktorja, pomočnikov general-
nega direktorja in direktorjev podružnic
Agencije Republike Slovenije za plačilni pro-
met, Ljubljana, Tržaška c. 16. Rok za prija-
vo je 8 dni in začne teči z dnem objave
razpisa.

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

Agencija RS za plačilni promet

Ob-12993
Mestna občina Novo mesto, objavlja na-

slednji javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega podjetja Komuna-

la Novo mesto d.o.o.

Kandidati morajo poleg zakonsko dolo-
čenih izpolnjevati še naslednje pogoje:

1. da ima visokošolsko izobrazbo,
2. da ima najmanj 6 let delovnih izku-

šenj, od tega najmanj 3 leta na vodstvenih
ali vodilnih mestih,

3. je gospodarsko razgledan in kreati-
ven, o čemer mora predložiti ustrezna do-
kazila,

4. da obvlada vsaj en svetovni tuji jezik,
o čemer mora predložiti ustrezno potrdilo.

Kandidat mora k svoji kandidaturi poleg
potrebnih dokazil priložiti tudi vizijo progra-
ma dela in razvoja javnega podjetja Komu-
nala Novo mesto d.o.o.

Izbrani kandidat bo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi imenovan za direktorja
za 4 leta.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo pris-
pele v roku 10 dni od objave razpisa na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Sekre-
tariat za občo upravo, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto. Prijave morajo biti pred-
ložene v zaprti ovojnici, opremljene z ozna-
ko: “Ne odpiraj - prijava na razpis za direk-
torja javnega podjetja Komunala Novo me-
sto d.o.o.”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najka-
sneje v roku 30 dni od dneva objave tega
javnega razpisa.

Dodatne informacije lahko kandidati do-
bijo v Sekretariatu za občo upravo, tel. št.
068/317-242.

Mestna občina Novo mesto

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o

javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT

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

Št. 514/2800-818 Ob-12717
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, p. p. 195, 2001 Maribor,
faks 062/30-05-675.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: v drugi fazi prenavljanja
elektrarn na Dravi bomo v celoti preno-
vili elektrarni Vuhred in Ožbalt. Za potre-
be njune prenove bomo izvedli javne razpi-
se za izdelavo in dobavo naslednjih skupin
izdelkov:
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ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Št. 110-1/99 Ob-12857
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa:Družba za avtoceste v Republiki Slo-
venii - DARS d.d., Ulica 14.divizije 4, Celje,
izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: novogradnja
HC Hajdina-Ormož, IV. etapa Gorišni-
ca-Ormož v dolžini 10,200 km.
Ocenjena vrednost: 2.173,000.000 SIT

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

ročila gradbenih del, če je znan: januar
2000.

5. Morebitne druge informacije: predvi-
deni rok začetka del: junij 2000.

Financiranje NPIA (v letih 2000-2002).
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Količina Vrsta blaga po skupinah Valuta Ocenjena
oddaje naročila vrednost

6 kom Vertikalne kaplanove turbine s pripadajočo SIT 3.630,000.000
pomožno elektro strojno opremo

6 kom Generatorji s sistemi vzbujanja SIT 2.218,200.000
6 kom Blok transformatorji SIT 240,000.000
komplet Pomožna elektro oprema SIT 202,000.000
komplet Oprema za vodenje, zaščito, SIT 460,000.000

signalizacijo in meritve

3. Kraj dobave: Elektrarna Vuhred ali Ož-
balt.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga, če je znan: objavo javnih razpi-
sov za oddajo vsake skupine blaga planira-
mo od januarja 2000 do septembra 2000.

5. Morebitne druge informacije: za vsa-
ko skupino blaga, navedeno v 2. točki te

objave, bomo objavili ločen javni razpis za
izbiro izvajalca. Možnih je tudi več ločenih
razpisov znotraj posamezne skupine blaga.

Nabava turbin in generatorjev bo odda-
na na podlagi izvedbe javnega razpisa za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti.

Dravske elektrarne Maribor

Št. 04/99 Ob-12889
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze, Uprava
Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev
trg 2, 6000 Koper, faks 066/271-447.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: reševalno patruljni čoln,
230,000.000 SIT.

3. Kraj dobave: pristanišče Koper.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila blaga, če je znan: 20. 1. 2000.
5.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo

Ob-12978
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa:  Pošta  Slovenije,  d.o.o.,  kont.
oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311, III. nadstropje.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: prizidek pošt-
nega objekta na Trgu zmage 6, Murska
Sobota.

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

ročila gradbenih del, če je znan:
500,000.000 SIT, 1. 3. 2000.

5.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Št. 075/99 Ob-12685
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, Ljubljana, faks 175-2186.

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

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

trebno dobaviti: radijski reportažni avto –
1 kos.

(c) Navedba,  ali  se  dobavitelj  lahko
poteguje  za  naročilo  samo  dela  zahteva-
nega  blaga,  za  katere  dele  oziroma
skupine:  veljavne  bodo  samo  ponudbe
za  celoto.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

(d)

4. Datum dobave, če je predvideno: 6
mesecev po podpisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
6,5 mesecev po podpisu pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Radijska produkcija, Tavčar-
jeva 17, Ljubljana, soba 5D33, pri Nacetu
Puglju; tel. 175-2651, faks 175-2680.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 10. do 22. 10.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi na telefaks 061/175-2680
in na podlagi dokazila o vplačilu. Način pla-
čila je negotovinski, na račun pri Novi Ljub-
ljanski banki, št. 50101-603-45036, sklic
na št. 00-789100-51 z oznako predmeta
plačila (številko razpisa) in z navedbo dav-
čne številke in sedeža podjetja. Dodatne
informacije so na razpolago samo v pisni
obliki, in sicer: za tehnični del – pri Nacetu
Puglju, faks 175-2680; za komercialni del
– pri Alenki Rome, faks 175-2186.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 8. 11.
1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, Ljubljana. Ponudbe morajo
biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom:
“Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za razpis
št. 075/99 – Radijski reportažni avto”. Na
kuverti mora biti napisan polni naslov po-
nudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 1999 ob 9. uri v prostorih JZ RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, v veliki
sejni sobi v 5. nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
znesku 2,000.000 SIT; brezpogojna in
plačljiva na prvi poziv, veljavna do podpisa
pogodbe.

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: 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 razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): eko-
nomska cena, plačilni pogoji, tehnična
ustreznost, reference in ostala merila po
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.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 2. 4. 1999 (Ur. l.
RS, št. 20-22) pod št. 408/99, objava o
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izidu pa dne 9. 7. 1999 (Ur. l. RS, št.
54-55) pod št. 048/99.

Javni zavod RTV Slovenija

Ob-12781
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno stanovanjska družba,
d.o.o., Ajdovščina, Goriška 23/b, 5270 Aj-
dovščina, faks 065/63-142.

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

3. (a) Kraj dobave: Komunalno stano-
vanjska družba, d.o.o., Ajdovščina, Goriška
23/b, 5270 Ajdovščina.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: smetarsko vozilo, sestav-
ljeno iz:

– ustrezne šasije-podvozje 4*2,
– samonakladalne nadgradnje z dvižno

silo 8 ton, prirejene za hitrozamenljive nad-
gradnje.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

16,000.000 SIT z DDV.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: de-

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno stanovanjska družba, d.o.o., Aj-
dovščina, Goriška c. 23/b, 5270 Ajdovšči-
na, uprava – tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT virmansko na ži-
ro račun št. 52010-601-13609.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 10. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunalno stanovanjska
družba, d.o.o., Ajdovščina, Goriška c.
23/b, 5270 Ajdovščina.

Ponudba mora biti predložena v zapeča-
teni kuverti in označena z napisom “Ne od-
piraj – ponudba”, z navedbo “za javni razpis
– smetarsko vozilo”. Na hrbtni strani mora
biti napisan naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 10. 1999 ob 11. uri, na naslovu Komu-
nalno stanovanjska družba, d.o.o., Ajdov-
ščina, Goriška c. 23/b, 5270 Ajdovščina

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti 5% od vrednosti ponudbe z veljav-
nostjo 90 dni od datuma odpiranja ponudb.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim izvajalcem sklenil pogodbo.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 29. 10. 1999 do

10. ure. V primeru umika ponudbe. Pri tem
roku naročnik lahko vnovči garancijo za re-
snost ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
bodo skladno z 21. členom ZJN natančne-
je opredeljena v razpisni dokumentaciji, iz-
hodišča za izbor najugodnejšega ponudni-
ka pa bodo ponudbena cena, reference,
dobavni rok, plačilni pogoji, dodatne ugod-
nosti, garancija, servis.

Teža in način uporabe meril je navedena
v razpisni dokumentaciji.

Naročnik ni dolžan oddati naročilo po-
nudniku, ki ponudi najnižjo ceno.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Aleš Bačer, KSD Aj-
dovščina, tel. 065/161-970.

16., 17.
Komunalno stanovanjska družba,

d.o.o.,
Ajdovščina

Št. 14/2-47 Ob-12787
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vrhnika, Tržaška c. 1, 1360
Vrhnika, 755-158.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Vrhni-
ka – novogradnja.

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

– oprema šolskih in skupnih pro-
storov,

– oprema kuhinje,
– oprema telovadnice.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročilo se lahko oddaja v celoti ali ločeno po
vrstah opreme.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
130,000.000 SIT.

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

– oprema šolskih in skupnih prostorov:
45,000.000 SIT,

– oprema kuhinje: 29,000.000 SIT,
– oprema telovadnice: 56,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: bla-

go se lahko prične dobavljati takoj po pod-
pisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 4. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
pooblaščenec investitorja: Primis Vrhnika,
d.d., Tržaška c. 23, Vrhnika.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, z virmanom na
žiro račun Primis Vrhnika, d.d., št.
50110-601-29525, pri APP Vrhnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 11. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Vrhnika, Oddelek za
urejanje prostora in komunalne zadeve, Tr-
žaška 1, 1360 Vrhnika.

Ponudbe morajo biti zapečatene z ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba”, z navedbo jav-
nega razpisa.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja ponudbe.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1999 ob 12. uri, v sejni sobi Obči-
ne Vrhnika, Tržaška c. 1, Vrhnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija, vnovčljiva na
prvi poziv, v višini 5% razpisane vrednosti.
Trajanje garancije do poteka ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: financiranje in plačila
skladno s pravilnikom o postopkih za izvrše-
vanje proračuna RS in v skladu z razpisno
dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: dokazilo o re-
gistraciji, odločba o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje dejavnosti, sposobnost in re-
ference s področja predmetnega naročila.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: do pričetka odpira-
nja ponudb, po tem roku lahko naročnik
vnovči garancijo za resnost ponudbe, kolikor
bo ponudnik izbran kot najugodnejši in bo
ponudbo umaknil ali spremenil pogoje iz nje.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
50%, reference 30%, dobavni rok 10%, ga-
rancija 5%, posebne ugodnosti 5%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na Pri-
mis Vrhnika, d.d., pri Frelih Igorju, udia, ali
Gutnik Liljani na tel. 755-708 ali 755-616.

16., 17.
Občina Vrhnika

Št. 512/1708-1054 Ob-12866
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, telefaks
062/30-05-685.

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

3. a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: 2 kom Renault Laguna, 2
kom Renault Kangoo, 1 kom Škoda Feli-
cia Combi, 1 kom Škoda Octavia Turbo -
podroben opis razviden iz razpisne doku-
mentacije.

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naroči-
lo se lahko odda v celoti ali ločeno za posa-
mezno znamko vozil, oziroma proizvajalca.

č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednost celotnega naročila znaša
17,200.000 SIT.

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

– vozila Renault 12,150.000 SIT,
– vozila Škoda SIT 5,050.000 SIT.
4. Predviden rok dobave: do 2 meseca

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

lahko zahteva razpisna dokumentacija: Drav-
ske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna
170, Maribor, soba 005.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo bo možno dobiti od 13. 10. do
18. 10. 1999 od 8. do 13. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakazati):
10.000 SIT, potrjen virman ali potrjena
bančna nakaznica. žiro račun, št.
51800-601-28970.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 10. 1999 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor, soba
016 - vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 11. 1999 ob 11. uri, Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe; 10% ponudbene vrednosti; veljav-
nost 90 dni.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
določeno v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika, finančno poslovanje in tehnične
sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpol-
njevati, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvig-
ne pri naročniku.

13. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 29. 10. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– cena - 80%,
– dobavni rok - 10%,
– plačilni pogoji - 5%,
– servis - 5%.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumetaciji.
15. Druge informacije o naročilu: podaja-

ta jih kontaktna oseba naročnika Igor Štruc,
telefon 062/30-05-386 in 041/69-70-34,
dne 19. in 20. 10. od 8. do 9. ure.

Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z “Ne odpi-
raj - Ponudba“ in številko objave v Uradne
listu ter naveden predmet javnega razpisa.

16., 17.
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.,

Maribor

Št. 149 Ob-12870
1. Naročnik: Osnovna šola Glazija, Ob-

lakova 15, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. a) Kraj dobave: Osnovna šola Glazija,
Oblakova 15, 3000 Celje.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: predmet javnega naročila je sukce-
sivna 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. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

c) Ponudnik se lahko poteguje tudi sa-
mo za del zahtevanega blaga.

č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
dveletna vrednost 20,612.102 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki -
2,543.342 SIT,

2. meso in mesni izdelki - 6,479.761
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe - 360.370
SIT,

4. jajca - 314.496 SIT,
5. olja in izdelki - 577.088 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje -

3,459.368 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje - 635.718 SIT,
8. sadni sokovi - 380.939 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine -

811.375 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa -

105.820 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo,slaščičar-

ski izdelki in keksi - 2,841.327 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago -

2,102.498 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivne dobave

blaga od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Glazija, Oblakova 15, 3000 Ce-
lje – v tajništvu šole.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo proti plačilu
10.000 SIT (v ceno je vključen 19% DDV v
znesku 1.596,60 SIT) na žiro račun šole št.
50700-603-31023.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Glazija, Obla-
kova 15, 3000 Celje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 11. 1999 ob 9. uri v prostorih Združenja
osnovnih šol Celje, Krekov trg 3, Celje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljavnost-
jo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. Bančna garancija mora biti veljavna
do 25. 12. 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: 4. 11. 1999 do
12. ure.

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

– cena - 8 točk,
– kvaliteta izdelkov - 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

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

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

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

čilu dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku: Osnovna šola Glazija, Oblakova 15,
3000 Celje, v tajništvu šole, tel.
063/481-050, faks 063/481-051.

16., 17.
Osnovna šola Glazija, Celje

Št. 130/99 Ob-12873
1. Naročnik: Osnovna šola Hudinja, Ma-

riborska c. 125, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. a) Kraj dobave: Osnovna šola Hudi-
nja, Mariborska c. 125, 3000 Celje.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: predmet javnega naročila je sukce-
sivna 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. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

c) Ponudnik se lahko poteguje tudi sa-
mo za del zahtevanega blaga.

č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
dveletna vrednost 33,626.771 SIT.
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d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

1. mleko in mlečni izdelki -
4,465.948 SIT,

2. meso in mesni izdelki -
11,169.364 SIT,

3. ribe in konzervirane ribe - 688.560
SIT,

4. jajca - 272.160 SIT,
5. olja in izdelki - 379.869 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje -

2,256.050 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje - 1,151.912 SIT,
8. sadni sokovi - 619.665 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine -

350.064 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa -

427.900 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi - 11,079.595 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago -

765.684 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivne dobave

blaga od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Hudinja, Mariborska c. 125,
3000 Celje – v tajništvu šole.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo proti plačilu
10.000 SIT (v ceno je vključen 19% DDV v
znesku 1.596,60 SIT) na žiro račun šole št.
50700-603-30164.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Hudinja, Mari-
borska c. 125, 3000 Celje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 11. 1999 ob 10.30 v prostorih Združe-
nja osnovnih šol Celje, Krekov trg 3, Celje.

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 25. 12. 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 po-
goje:

– 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: 4. 11. 1999 do
12. ure.

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

– cena - 8 točk,
– kvaliteta izdelkov - 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

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

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

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

čilu dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku: Osnovna šola Hudinja, Mariborska c.
125, 3000 Celje, v tajništvu šole, tel.
063/405-811, faks 063/405-830.

16., 17.
Osnovna šola Hudinja, Celje

Št. 141/99 Ob-12875
1. Naročnik: I. Osnovna šola Celje, Vrun-

čeva ulica 13, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. a) Kraj dobave: I. Osnovna šola Celje,
Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava živil po naslednjih sku-
pinah:

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) Ponudnik se lahko poteguje tudi sa-
mo za del zahtevanega blaga.

č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
dveletna vrednost 28,299.973 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki -
4,469.567 SIT,

2. meso in mesni izdelki - 7,951.079
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe - 376.356
SIT,

4. jajca - 339.355 SIT,
5. olja in izdelki - 697.445 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje -

3,395.930 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje - 1,322.599 SIT,
8. sadni sokovi - 1,334.618 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine -

977.759 SIT,

10. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-
ski izdelki in keksi - 4,978.990 SIT,

11. ostalo prehrambeno blago -
2,456.275 SIT.

4. Datum dobave: sukcesivne dobave
blaga od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: I.
Osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica 13,
3000 Celje – v tajništvu šole.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo proti plačilu
10.000 SIT (v ceno je vključen 19% DDV v
znesku 1.596,60 SIT) na žiro račun šole št.
50700-603-30190.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: I. Osnovna šola Celje, Vrun-
čeva ulica 13, 3000 Celje.

8. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb: 8. 11. 1999 ob 12. uri v prostorih
Združenja  osnovnih  šol  Celje,  Krekov
trg  3,  Celje.

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 25. 12. 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: 4. 11. 1999 do
12. ure.

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

– cena - 8 točk,
– kvaliteta izdelkov - 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

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

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

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

čilu dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku: I. Osnovna šola Celje, Vrunčeva ulica
13, 3000 Celje, v tajništvu šole, tel.
063/485-210, faks 063/485-211.

16., 17.
I. Osnovna šola, Celje

Št. 73 Ob-12877
1. Naročnik: II. Osnovna šola Celje, Ljub-

ljanska 46, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. a) Kraj dobave: II. Osnovna šola Ce-
lje, Ljubljanska 46, 3000 Celje.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava živil po naslednjih sku-
pinah:

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. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

c) Ponudnik se lahko poteguje tudi sa-
mo za del zahtevanega blaga.

č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
dveletna vrednost 20,208.416 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki -
2,304.722 SIT,

2. meso in mesni izdelki - 7,350.386
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe - 97.070
SIT,

4. jajca - 178.211 SIT,
5. olja in izdelki - 368.866 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje -

1,617.578 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje - 1,015.084 SIT,
8. sadni sokovi - 419.977 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine -

382.551 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa -

273.388 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo,slaščičar-

ski izdelki in keksi - 5,100.443 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago -

1,100.140 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivne dobave

blaga od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: II.
Osnovna šola Celje, Ljubljanska 46, 3000
Celje – v tajništvu šole.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo proti plačilu
10.000 SIT (v ceno je vključen 19% DDV v
znesku 1.596,60 SIT) na žiro račun šole št.
50700-603-30297.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: II. Osnovna šola Celje, Ljub-
ljanska 46, 3000 Celje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 11. 1999 ob 13.30 v prostorih Združe-
nja osnovnih šol Celje, Krekov trg 3, Celje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljavnost-
jo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. Bančna garancija mora biti veljavna
do 25. 12. 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: 4. 11. 1999 do
12. ure.

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

– cena - 8 točk,
– kvaliteta izdelkov - 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

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

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

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

čilu dobijo potencialni ponudniki pri naročni-
ku: II. Osnovna šola Celje, Ljubljanska 46,
3000 Celje, v tajništvu šole, tel. 063/40-170
in 401-712, faks 063/401-720.

16., 17.
II. Osnovna šola, Celje

Ob-12880
1. Naročnik: III. Osnovna šola Celje,

Vodnikova ulica 4, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. a) Kraj dobave: III. Osnovna šola Ce-
lje, Vodnikova ulica 4, 3000 Celje.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: predmet javnega naročila je sukce-
sivna 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. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo,slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

c) Ponudnik se lahko poteguje tudi sa-
mo za del zahtevanega blaga.

č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
dveletna vrednost 41,537.244 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki -
3,869.171 SIT,

2. meso in mesni izdelki - 7,828.215
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe - 355.597
SIT,

4. jajca - 967.046 SIT,
5. olja in izdelki - 934.002 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje -

4,504.420 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje - 414.549 SIT,
8. sadni sokovi - 1.972,305 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine -

1,092.838 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa -

838.362 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo,slaščičar-

ski izdelki in keksi - 12,169.379 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago -

6,591.360 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivne dobave

blaga od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: III.
Osnovna šola Celje, Vodnikova ulica 4,
3000 Celje – v tajništvu šole.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo proti plačilu
10.000 SIT (v ceno je vključen 19% DDV v
znesku 1.596,60 SIT) na žiro račun šole št.
50700-603-30185.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: III. Osnovna šola Celje, Vod-
nikova ulica 4, 3000 Celje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 1999 ob 9. uri v prostorih Združenja
osnovnih šol Celje, Krekov trg 3, Celje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
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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 25. 12. 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: 4. 11. 1999 do
12. ure.

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

– cena - 8 točk,
– kvaliteta izdelkov - 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

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

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

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

čilu dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku: III. Osnovna šola Celje, Vodnikova uli-
ca 4, 3000 Celje, v tajništvu šole, tel.
063/425-140, faks 063/425-14-28.

16., 17.
III. Osnovna šola, Celje

Št. 94/99 Ob-12882
1. Naročnik: IV. Osnovna šola Celje,

Dečkova cesta 60, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. a) Kraj dobave: IV. Osnovna šola Ce-
lje, Dečkova cesta 60, 3000 Celje.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava živil po naslednjih sku-
pinah:

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

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

ski izdelki in keksi,

11. ostalo prehrambeno blago.
c) Ponudnik se lahko poteguje tudi sa-

mo za del zahtevanega blaga.
č) Ocenjena vrednost naročila: skupna

dveletna vrednost 37,021.889 SIT.
d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki -

5,352.012 SIT,
2. meso in mesni izdelki - 8,609.015

SIT,
3. ribe in konzervirane ribe - 610.126

SIT,
4. olja in izdelki - 856.221 SIT,
5. sveža zelenjava in sadje -

2,955.817 SIT,
6. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje - 2,618.263 SIT,
7. sadni sokovi - 2,333.145 SIT,
8. žita, mlevski izdelki in testenine -

648.882 SIT,
9. zamrznjeni izdelki iz testa -

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

ski izdelki in keksi - 7,406.425 SIT,
11. ostalo prehrambeno blago -

2,506.565 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivne dobave

blaga od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: IV.
Osnovna šola Celje, Dečkova cesta 60,
3000 Celje – v tajništvu šole.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo proti plačilu
10.000 SIT (v ceno je vključen 19% DDV v
znesku 1.596,60 SIT) na žiro račun šole št.
50700-603-30351.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: IV. Osnovna šola Celje, Deč-
kova cesta 60, 3000 Celje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 1999 ob 10.30 v prostorih Združe-
nja osnovnih šol Celje, Krekov trg 3, Celje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljavnost-
jo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. Bančna garancija mora biti veljavna
do 25. 12. 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: 4. 11. 1999 do
12. ure.

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

– cena - 8 točk,
– kvaliteta izdelkov - 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

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

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

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

naročilu dobijo potencialni ponudniki pri
naročniku: IV. Osnovna šola Celje, Dečko-
va cesta 60, 3000 Celje, v tajništvu šole,
tel. 063/40-320, faks 063/403-230.

16., 17.
IV. Osnovna šola, Celje

Št. 222/99 Ob-12884
1. Naročnik: Osnovna šola Lava, Puco-

va 7, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. a) Kraj dobave: Osnovna šola Lava,
Pucova 7, 3000 Celje.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: predmet javnega naročila je sukce-
sivna 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. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

c) Ponudnik se lahko poteguje tudi sa-
mo za del zahtevanega blaga.

č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
dveletna vrednost 29,462.341 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki -
3,435.074 SIT,

2. meso in mesni izdelki - 7,511.942
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe - 321.570
SIT,

4. jajca - 231.039 SIT,
5. olja in izdelki - 476.904 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje -

3,171.654 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje - 1,391.640 SIT,
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8. sadni sokovi - 826.298 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine -

632.460 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa -

614.652 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo,slaščičar-

ski izdelki in keksi - 9,500.611 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago -

1,348.497 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivne dobave

blaga od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Lava, Pucova 7, 3000 Celje – v
tajništvu šole.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo proti plačilu
10.000 SIT (v ceno je vključen 19% DDV v
znesku 1.596,60 SIT) na žiro račun šole št.
50700-603-30939.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Lava, Pucova
7, 3000 Celje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 1999 ob 12. uri v prostorih Združe-
nja osnovnih šol Celje, Krekov trg 3, Celje.

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 25. 12. 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: 4. 11. 1999 do
12. ure.

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

– cena - 8 točk,
– kvaliteta izdelkov - 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa - 5 točk,
– lastna proizvodnja - 4 točke,

– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-
nudnik - 3 točke,

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

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

čilu dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku: Osnovna šola Lava, Pucova 7, 3000
Celje, v tajništvu šole, tel. 063/425-090,
faks 063/425-09-28.

16., 17.
Osnovna šola Lava, Celje

Ob-12885
1. Naročnik: Osnovna šola Ljubečna,

Kocbekova c. 40 a, 3211 Škofja vas.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. a) Kraj dobave: Osnovna šola Ljubeč-
na, Kocbekova c. 40 a, 3211 Škofja vas.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava živil po naslednjih sku-
pinah:

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. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo,slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

c) Ponudnik se lahko poteguje tudi sa-
mo za del zahtevanega blaga.

č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
dveletna vrednost 25,925.790 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki -
4,661.048 SIT,

2. meso in mesni izdelki - 7,697.564
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe - 623.079
SIT,

4. jajca - 103.281 SIT,
5. olja in izdelki - 731.905 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje -

2,214.524 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje - 1,779.424 SIT,
8. sadni sokovi - 658.264 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine -

513.257 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa -

352.289 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi - 5,074.812 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago -

1,516.343 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivne dobave

blaga od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Ljubečna, Kocbekova c. 40 a,
3211 Škofja vas – v tajništvu šole.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo proti plačilu
10.000 SIT (v ceno je vključen 19% DDV v
znesku 1.596,60 SIT) na žiro račun šole št.
50700-603-32202.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Ljubečna,
Kocbekova c. 40 a, 3211 Škofja vas.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 1999 ob 13.30 v prostorih Združe-
nja osnovnih šol Celje, Krekov trg 3, Celje.

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 25. 12. 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: 4. 11. 1999 do
12. ure.

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

– cena - 8 točk,
– kvaliteta izdelkov - 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

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

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

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

čilu dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku: Osnovna šola Ljubečna, Kocbekova
c. 40 a, 3211 Škofja vas, v tajništvu šole,
tel. 063/425-37-11, faks 063/425-37-20.

16., 17.
Osnovna šola Ljubečna

Št. 24-9/99 Ob-12887
1. Naročnik: Osnovna šola Dobrna, Do-

brna 1, 3204 Dobrna.
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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: Osnovna šola Dobr-
na, Dobrna 1, 3204 Dobrna.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: predmet javnega naročila je sukce-
sivna 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) Ponudnik se lahko poteguje tudi sa-
mo za del zahtevanega blaga.

č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
dveletna vrednost 10,832.000 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki -
1,700.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki - 4,150.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe - 10.000
SIT,

4. jajca - 32.000 SIT,
5. olja in izdelki - 200.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje - 820.000

SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje - 420.000 SIT,
8. sadni sokovi - 240.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine -

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

ski izdelki in keksi - 2,370.000 SIT,
11. ostalo prehrambeno blago -

760.000 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivne dobave

blaga od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Dobrna, Dobrna 1, 3204 Dobr-
na – v tajništvu šole.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo proti plačilu
10.000 SIT (v ceno je vključen 19% DDV v
znesku 1.596,60 SIT) na žiro račun šole št.
50700-603-30260.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe Osnovna šola Dobrna, Dobr-
na 1, 3204 Dobrna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 1999 ob 9. uri v prostorih Združe-
nja osnovnih šol Celje, Krekov trg 3, Celje.

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 25. 12. 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: 4. 11. 1999 do
12. ure.

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

– cena - 8 točk,
– kvaliteta izdelkov - 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

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

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

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

čilu dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku: Osnovna šola Dobrna, Dobrna 1,
3204 Dobrna, v tajništvu šole, tel.
063/778-063, faks 063/778-063.

16., 17.
Osnovna šola Dobrna

Št. 82/99 Ob-12888
1. Naročnik: Osnovna šola Frana Kranj-

ca Celje, Hrašovčeva ulica 1, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. a) Kraj dobave: Osnovna šola Frana
Kranjca Celje, Hrašovčeva ulica 1, 3000
Celje.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava živil po naslednjih sku-
pinah:

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. zamrznjeni izdelki iz testa,

11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-
ski izdelki in keksi,

12. ostalo prehrambeno blago.
c) Ponudnik se lahko poteguje tudi sa-

mo za del zahtevanega blaga.
č) Ocenjena vrednost naročila: skupna

dveletna vrednost 16,293.669 SIT.
d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki -

1,400.268 SIT,
2. meso in mesni izdelki - 2,312.275

SIT,
3. ribe in konzervirane ribe - 155.396

SIT,
4. jajca - 71.253 SIT,
5. olja in izdelki - 277.878 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje -

1,035.840 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje - 275.828 SIT,
8. sadni sokovi - 453.977 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine -

238.667 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa -

20.973 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo,slaščičar-

ski izdelki in keksi - 9,139.605 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago -

911.709 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivne dobave

blaga od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Frana Kranjca Celje, Hrašovče-
va ulica 1, 3000 Celje – v tajništvu šole.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo proti plačilu
10.000 SIT (v ceno je vključen 19% DDV v
znesku 1.596,60 SIT) na žiro račun šole št.
50700-603-30229.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Frana Kranjca
Celje, Hrašovčeva ulica 1, 3000 Celje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 1999 ob 10.30 v prostorih Združe-
nja osnovnih šol Celje, Krekov trg 3, Celje.

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 25. 12. 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.
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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: 4. 11. 1999 do
12. ure.

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

– cena - 8 točk,
– kvaliteta izdelkov - 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

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

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

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

čilu dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku: Osnovna šola Frana Kranjca Celje,
Hrašovčeva ulica 1, 3000 Celje, v tajništvu
šole, tel. 063/40-460, faks 063/481-925.

16., 17.
Osnovna šola Frana Kranjca, Celje

Št. 80 Ob-12890
1. Naročnik: Osnovna šola Frana Roša

Celje, Cesta na Dobrovo 114, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. a) Kraj dobave: Osnovna šola Frana
Roša Celje, Cesta na Dobrovo 114, 3000
Celje.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: predmet javnega naročila je sukce-
sivna 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. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

c) Ponudnik se lahko poteguje tudi sa-
mo za del zahtevanega blaga.

č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
dveletna vrednost 29,033.099 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki -
2,779.492 SIT,

2. meso in mesni izdelki -
10,333.162 SIT,

3. ribe in konzervirane ribe - 467.269
SIT,

4. jajca - 132.704 SIT,
5. olja in izdelki - 448.738 SIT,

6. sveža zelenjava in sadje -
1,989.568 SIT,

7. zamrznjena in konzervirana zelenja-
va in sadje - 1,562.239 SIT,

8. sadni sokovi - 791.574 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine -

508.248 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa -

1,450.751 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi - 6,356.112 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago -

2,213.233 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivne dobave

blaga od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Frana Roša Celje, Cesta na Do-
brovo 114, 3000 Celje – v tajništvu šole.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo proti plačilu
10.000 SIT (v ceno je vključen 19% DDV v
znesku 1.596,60 SIT) na žiro račun šole št.
50700-603-31231.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Frana Roša
Celje, Cesta na Dobrovo 114, 3000 Celje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 1999 ob 12. uri v prostorih Združe-
nja osnovnih šol Celje, Krekov trg 3, Celje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljavnost-
jo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. Bančna garancija mora biti veljavna
do 25. 12. 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: 4. 11. 1999 do
12. ure.

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

– cena - 8 točk,

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

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

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

mi naročnika - 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu dobijo potencialni ponudniki pri na-
ročniku: Osnovna šola Frana Roša Celje,
Cesta na Dobrovo 114, 3000 Celje, v taj-
ništvu šole, tel. 063/425-060, faks
063/425-062.

16., 17.
Osnovna šola Frana Roša, Celje

Ob-12891
1. Naročnik: Osnovna šola Štore, Ulica

Cvetke Jerin 5, 3220 Štore.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. a) Kraj dobave: Osnovna šola Štore,
Ulica Cvetke Jerin 5, 3220 Štore.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: predmet javnega naročila je sukce-
sivna 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. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

c) Ponudnik se lahko poteguje tudi sa-
mo za del zahtevanega blaga.

č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
dveletna vrednost 20,179.008 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki -
2,867.708 SIT,

2. meso in mesni izdelki - 5,824.655
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe - 598.500
SIT,

4. jajca - 51.840 SIT,
5. olja in izdelki - 277.180 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje -

3,216.980 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje - 1,026.360 SIT,
8. sadni sokovi - 1,038.700 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine -

501.830 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa -

397.980 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi - 3,283.700 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago

-1,093.575 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivne dobave

blaga od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Štore, Ulica Cvetke Jerin 5,
3220 Štore – v tajništvu šole.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo proti plačilu
10.000 SIT (v ceno je vključen 19% DDV v
znesku 1.596,60 SIT) na žiro račun šole št.
50700-603-30159.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Štore, Ulica
Cvetke Jerin 5, 3220 Štore.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 1999 ob 13.30 v prostorih Združe-
nja osnovnih šol Celje, Krekov trg 3, Celje.

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 25. 12. 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: 4. 11. 1999 do
12. ure.

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

– cena - 8 točk,
– kvaliteta izdelkov - 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

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

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

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

čilu dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku: Osnovna šola Štore, Ulica Cvetke Je-
rin 5, 3220 Štore, v tajništvu šole, tel.
063/404-731, faks 063/771-031.

16., 17.
Osnovna šola Štore

Št. 11/99 Ob-12892
1. Naročnik: Osnovna šola Vojnik, Pru-

šnikova 14, 3212 Vojnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. a) Kraj dobave: Osnovna šola Vojnik,
Prušnikova 14, 3212 Vojnik.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: predmet javnega naročila je sukce-
sivna 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. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

c) Ponudnik se lahko poteguje tudi sa-
mo za del zahtevanega blaga.

č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
dveletna vrednost 22,790.000 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki -
4,400.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki - 4,800.000
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe - 120.000
SIT,

4. jajca - 150.000 SIT,
5. olja in izdelki - 350.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje -

2,000.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje - 600.000 SIT,
8. sadni sokovi - 1,000.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine -

250.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa -

120.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi - 8,000.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago -

1,000.000 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivne dobave

blaga od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Vojnik, Prušnikova 14, 3212 Voj-
nik – v tajništvu šole.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo proti plačilu
10.000 SIT (v ceno je vključen 19% DDV v
znesku 1.596,60 SIT) na žiro račun šole št.
50700-603-30442.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Vojnik, Pru-
šnikova 14, 3212 Vojnik.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 11. 1999 ob 9. uri v prostorih Združe-
nja osnovnih šol Celje, Krekov trg 3, Celje.

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 25. 12. 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: 4. 11. 1999 do
12. ure.

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

– cena - 8 točk,
– kvaliteta izdelkov - 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

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

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

mi naročnika - 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naroči-

lu dobijo potencialni ponudniki pri naročniku:
Osnovna šola Vojnik, Prušnikova 14, 3212
Vojnik, v tajništvu šole, tel. 063/772-031,
777-114, faks 063/772-031.

16., 17.
Osnovna šola Vojnik

Št. 107/99 Ob-12894
1. Naročnik: Zavod za usposabljanje in

varstvo Dobrna, Lokovina 10, 3024 Dobrna.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. a) Kraj dobave: Zavod za usposablja-
nje in varstvo Dobrna, Lokovina 10, 3024
Dobrna.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno
dobaviti: predmet javnega naročila je sukce-
sivna 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,
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7. zamrznjena in konzervirana zelenja-
va in sadje,

8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

c) Ponudnik se lahko poteguje tudi sa-
mo za del zahtevanega blaga.

č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
dveletna vrednost 22,512.584 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki -
3,711.650 SIT,

2. meso in mesni izdelki - 8,169.550
SIT,

3. ribe in konzervirane ribe - 487.055
SIT,

4. jajca - 356.956 SIT,
5. olja in izdelki - 498.284 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje -

3,228.777 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje - 767.361 SIT,
8. sadni sokovi - 476.285 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine -

517.496 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa -

311.680 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi - 2,658.189 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago -

1,329.301 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivne dobave

blaga od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod
za usposabljanje in varstvo Dobrna, Lokovina
10, 3024 Dobrna – v tajništvu zavoda.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo proti plačilu
10.000 SIT (v ceno je vključen 19% DDV v
znesku 1.596,60 SIT) na žiro račun šole št.
50700-603-31044.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za usposabljanje in
varstvo Dobrna, Lokovina 10, 3024 Dobrna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 11. 1999 ob 9. uri v prostorih Združe-
nja osnovnih šol Celje, Krekov trg 3, Celje.

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 25. 12. 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: 4. 11. 1999 do
12. ure.

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

– cena - 8 točk,
– kvaliteta izdelkov - 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

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

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

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

čilu dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku: Zavod za usposabljanje in varstvo Do-
brna, Lokovina 10, 3024 Dobrna, v tajniš-
tvu zavoda, tel. 063/778-073, faks
063/778-073.

16., 17.
Zavod za usposabljanje

in varstvo Dobrna

Ob-12893
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Celje,
Ipavčeva 18, 3000 Celje, faks
063/42-51-115.

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 varstvo Celje, Gregorčičeva ul. 5, 3000
Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: aparat za nalivanje go-
jišč v petrijevke.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

9,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: rok

dobave: 1 mesec.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva
18, Oddelek poslovne koordinacije, 3000
Celje, pri Ireni Ivačič Štraus, tel.
063/42-51-201, e-mail: Irena.Ivacic-
@zzv-ce.si.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 11. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT nakažite

na žiro račun ZZV, št. 50700-603-31733,
pri Agenciji za plačilni promet Celje, ali pla-
čate pri blagajni Zavoda za zdravstveno var-
stvo Celje, Ipavčeva 18.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 29. 10. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno var-
stvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje. Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: “Ne odpiraj – ponudba aparat za
nalivanje gojišč v petrijevke”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 2. 11. 1999 ob 12.
uri, v prostorih ZZV Celje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 5% ocenjene vrednosti, z veljavnostjo
30 dni po odpiranju ponudb.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena ustrezna 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:

I.1. da proti ponudniku ni uveden sa-
nacijski postopek, postopek prisilne porav-
nave ali postopek likvidacije,

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,

3. da ima poravnane davke in pris-
pevke, določene z zakonom,

4. da predloži BON 1 in BON 2 ali
BON 3.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
II. merila za izbiro ponudnikov:
– cena,
– kvaliteta,
– dobavni rok,
– reference.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije lahko dobite pri
Alenki Štorman, dr. med., tel.
063/442-246, 442-097, e-mail: Alen-
ka.Storman@zzv-ce.si.

Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 8 dni po odpiranju ponudb.

16., 17.
ZZV Celje

Št. 148/1-99 Ob-12895
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Idrija, d.o.o., Carl Jakoba
4, 5280 Idrija, telefaks 065/72-237.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.

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

trebno dobaviti: dobava in montaža na-
prave za dehidracijo blata s centralne
čistilne naprave Idrija.

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

(č)Ocenjena vrednost naročila :
15,000.000 SIT.

(d)
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4. Datum dobave, če je predvideno: do
24. decembra 1999.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Idrija, d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280
Idrija, telefaks 065/72-237, kontaktni ose-
bi sta g. Kržišnik in g. Rustja.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 10 dni po objavi jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na številko ŽR
52020-601-13843.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. oktober 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunala Idrija, d.o.o., Carl
Jakoba 4, 5280 Idrija.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
28. oktober 1999 ob 11. uri na sedežu
Komunale Idrija, d.o.o., Carl Jakoba 4,
5280 Idrija.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 2% od ponujene cene z ve-
ljavnostjo najmanj 60 dni po odpiranju po-
nudb ter pismo o nameri za bančno garan-
cijo za dobro izvedbo del v višini 10% od
ponujene cene, izdano s strani ponudniko-
ve banke.

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

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

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: datum in ura jav-
nega odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
reference, strokovnost tehničnih rešitev, obra-
tovalni stroški, plačilni pogoji, rok dobave.

15., 16., 17.
Komunala, d.o.o., Idrija

Št. 00530/00 Ob-12902
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (na-
bava 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: franko pošta po vsaki
naročilnici.

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

– 2040 parov nizkih službenih čev-
ljev,

– 1430 parov visokih službenih čev-
ljev – gležnarjev,

– 250 parov čevljev za motoriste.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
32,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
– 2040 parov nizkih službenih čevljev –

do 15. 9. 2000,
– 100 parov visokih čevljev gležnarjev –

do 15. 4. 2000,
– 1330 parov visokih čevljev gležnarjev

– do 15. 9. 2000,
– 250 parov čevljev za motoriste – do

15. 9. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
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, 2500 Maribor, tel.
062/449-200 (062/449-2302), faks
062/449-2311, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
51800-601-180, Pošta Slovenije, d.o.o.,
virman ali splošna položnica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200
(062/449-2302), faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 1999 ob 10. uri, III. nadstropje, 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 5% 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 po-
nudnika 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 5% ponudbene
vrednosti,

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

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

– 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 za samostojne podjetnike potr-
dilo poslovne banke, ki vodi njegov račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od dvakratne vrednosti ponudbe,
na katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7),

– naročnik lahko izloči ponudnika, če
le-ta ni pravilno in pravočasno izpolnil po-
godbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb,

– da je izdelal čevlje v zadnjih treh letih
enake ali podobne kvalitete vsaj za dva pri-
merljiva uporabnika (vojska, policija, pošta,
carina itd.),

– da je garancijska doba ob normalni
uporabi najmanj 12 mesecev,

– da je rok odprave napak 10 dni od
prejete reklamacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena –
30 točk, reference – 20 točk.

15., 16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 00530/00 Ob-12904
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (na-
bava 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: franko pošta po vsaki
naročilnici.

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

– 1300 kosov letnih službenih srajc
– dolg rokav,

– 2550 kosov letnih službenih srajc
– kratek rokav,

– 3560 kosov srajc – klasični kroj.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

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

letne službene srajce do 15. 4. 2000,
za zimske službene srajce do 15. 9. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
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, 2500 Maribor, tel.
062/449-200 (062/449-2302), faks
062/449-2311, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
51800-601-180, Pošta Slovenije, d.o.o.,
virman ali splošna položnica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 062/449-200
(062/449-2302), faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 1999 ob 9. uri, III. nadstropje, 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 5% ponudbene vrednosti.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 81-82 / 8. 10. 1999 / Stran 5437

10.
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:

– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,

– da ima veljavno registracijo,
– 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 so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od dvakratne vrednosti ponudbe
(obrazec BON 1 I/8),

– naročnik lahko izloči ponudnika, če
le-ta ni pravilno in pravočasno izpolnil po-
godbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb,

– da je garancijska doba ob normalni
uporabi najmanj 12 mesecev,

– da je rok odprave napak 10 dni od
prejete reklamacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena –
30 točk, reference – 20 točk.

15., 16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 00530/00 Ob-12905
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (na-
bava 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: franko pošta po vsaki
naročilnici.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 249.000 l plina za kon-
tejnerje.

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

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

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

cesivna dobava na območju Republike Slo-
venije v letu 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.

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, 2500 Maribor, tel.
062/449-200 (062/449-2302), faks
062/449-2311, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
51800-601-180, Pošta Slovenije, d.o.o.,
virman ali splošna položnica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200
(062/449-2302), faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 1999 ob 8. uri, III. nadstropje, 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 5% 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
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost:

– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% 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. št. 6, največ 10 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki vo-
di njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran več kot 10 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od petkratne vrednosti ponudbe
(obrazec BON 1 I/8),

– naročnik lahko izloči ponudnika, če
le-ta ni pravilno in pravočasno izpolnil po-
godbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb,

– da je garancijska doba ob normalni
uporabi najmanj 12 mesecev,

– da je rok odprave napak 10 dni od
prejete reklamacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 1999.

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

15., 16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-12908
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1000 Ljubljana, faks
061/132-1076.

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

3. (a) Kraj dobave: Onkološki inštitut
Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana.

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

– kruh in pekovski izdelki ter drugo pe-
civo,

– presno meso,
– mesni izdelki,
– mleko in mlečni izdelki.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko kandidira s svojo ponudbo za
katerokoli razpisano skupino.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
59,500.000 SIT.

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

– kruh in pekovski izdelki ter drugo peci-
vo – 7,000.000 SIT,

– presno meso – 33,000.000 SIT,
– mesni izdelki – 8,500.000 SIT,
– mleko in mlečni izdelki – 11,000.000

SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: del-

ne dobave v obdobju enega leta.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: On-
kološki inštitut Ljubljana, nabavna služba,
Zaloška cesta 5, tel. 061/13-17-276.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo na žiro
račun: Onkološki inštitut Ljubljana,
50103-603-45793.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 11. 1999, po pošti
ali osebno do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Onkološki inštitut Ljubljana,
nabavna služba, Zaloška cesta 5, 1000
Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 1999 ob 9. uri, na Onkološkem
inštitutu Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljublja-
na, velika sejna soba, v stavbi C.

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

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: razvidno v raz-
pisni dokumentaciji.

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

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): naročnik
bo izbral ponudnika, katerega ponudba je po-
polna in vsebuje vse dokumente, izjave in po-
datke, da ponujena živila ustrezajo pogojem o
kvaliteti in higieni živil in bo po merilih (kvaliteta
živil in cene) ocenjen kot najboljši.



Stran 5438 / Št. 81-82 / 8. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Kvaliteto živil bo ocenjevala strokovna
komisija, in sicer za naslednje skupine:

– kruh, pekovsko pecivo in drugo pecivo,
– mesni izdelki,
– mleko in mlečni izdelki.
Za skupino presno meso senzoričnega

ocenjevanja ne bo, edino merilo bo cena.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite pri Marinki Zadel, na naslovu
Onkološki inštitut Ljubljana, nabavna služ-
ba, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana.

16., 17.
Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 3359-60/99 Ob-12910
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za geofiziko, Kersnikova
3, 1000 Ljubljana, telefaks 13-27-067.

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: 1 terensko vozilo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
niki morajo podati ponudbo za celoten pred-
met javnega naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,145.000 SIT.

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

do 30. 11. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava RS za geofiziko, Kersnikova 3, 1000
Ljubljana, tajništvo (Saša Dumbovič), tele-
fon: 131-92-67.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 10. 1999
in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

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

predložiti ponudbe: do 25. 10. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Uprava RS za geofiziko, Ker-
snikova 3, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 10. 1999 ob 12. uri; Uprava RS za
geofiziko, Kersnikova 3, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: brezpogojna bančna garancija za
resnost ponudbe, plačljiva na prvi poziv v
višini in z veljavnostjo, določeno v razpisnih
pogojih naročnika.

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

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

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

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti s področja izvedbe javnega na-
ročila,

– finančna sposobnost,

– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-
ničnih pogojev, ustrezna pooblastila in de-
lovne zmožnosti ter zadostne proste tehnič-
ne zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanes-
ljivost, izkušnje in ugled.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 11. 1999.

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

a) ponudbena cena (0,40),
b) dobavni rok (0,30),
c) garancijski rok (0,20),
d) druge ugodnosti (0,10).
Pri vrednotenju ponudb komisija podeli naj-

ugodnejši ponudbeni ceni (dobavnemu roku,
garancijskemu roku in drugim ugodnostim)
100 točk. Nato najugodnejšo ponudbeno ce-
no (dobavni rok, garancijski rok in druge ugod-
nosti) deli z vsako ponudbeno ceno (dobav-
nim rokom, garancijskim rokom in drugimi
ugodnostmi) ter množi s 100. Tako dobljene
točke množi z ustreznimi utežmi. Rezultat mno-
ženja je skupek točk za vsako merilo posebej.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve, ki bodo na-
ročniku posredovane po telefaksu št.
13-27-067 do vključno 22. 10. 1999.

16., 17.
Uprava RS za geofiziko

Št. 99/99 Ob-12912
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora
Koper, Destradijev trg 11, Koper, faks
066/274-922.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javno naročilo se odda z javnim
razpisom izbire izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Zavod za prestajanje
kazni zapora Koper, Oddelek Nova Gorica,
Pod vinogradi 2, Nova Gorica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izbor najugodnejšega do-
bavitelja pripravljene prehrane za potre-
be prehrane zaprtih oseb.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

12,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

bava je vsakodnevna skozi celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

zaključek dobav je konec leta 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij –
Zavod za prestajanje kazni zapora Koper,
Oddelek Nova Gorica, Pod vinogradi 2, No-
va Gorica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 20. 10. 1999.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 27. 10. 1999.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 10.

1999 ob 10. uri na naslovu naročnika: Za-
vod za prestajanje kazni zapora Koper, De-
stradijev trg 11, Koper.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ponudbene vrednosti.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa do 11. 11. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo blaga se izvaja z
mesečnim zbirnikom 30 dni po izstavitvi ra-
čuna.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi po-
nudniki bo sklenjena pogodba za obdobje
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do dneva, ki je oprede-
ljen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): osnov-
no merilo za izbor je cena. Ob enaki ceni pa
še druga merila, ki so navedena v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu: ZPKZ Koper, Oddelek Nova
Gorica, Pod vinogradi 2, Nova Gorica, pri
Edvardu Šuligoju, tel. 065/135-25-12.

16., 17.
Uprava RS za izvrševanje

kazenskih sankcij
Zavod za prestajanje kazni zapora

Koper

Št. 10/99 Ob-12914
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

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

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

trebno dobaviti: viličar nosilnosti 5,5 t – 1
kos.

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

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

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

4. Datum dobave, če je predvideno: 1 me-
sec po naročilu oziroma sklenitvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
1 mesec po naročilu oziroma sklenitvi po-
godbe.
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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
razpisno dokumentacijo: do 22. 10. 1999.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: nakazilo 10.000 SIT
na ŽR RTH, d.o.o., Trbovlje, št.
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 10. 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:
25. 10. 1999 ob 10. uri v Trbovljah – od-
delek za investicije.

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: plačilo računa po izdo-
bavi blaga.

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: 25. 10. 1999
po oddaji ponudbe.

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

– cena ponujene opreme – do 40 točk,
– rok plačila – do 20 točk,
– dobavni rok – do 15 točk,
– fiksnost cen – do 5 točk,
– možnost kompenzacij – do 5 točk,
– reference – do 15 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. 759/99 Ob-12915
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška ce-
sta 2, 1525 Ljubljana, faks
061/143-12-54.

2.
3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljublja-

na, Zaloška 2, 1000 Ljubljana (več lokacij).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– sveže past. mleko in krat. steril.

mleko 1,6% ml. m. – 232.500 l,
– jogurti od 1,6% do 3,2% ml. m. 180

gr – 255.000 kom,

– mlečni napitki različni okusi 0,2 l
do 1% m. m – 10.000 kom,

– fermentirana mleka od 150 gr do
180 gr do 1,6% m. m. – 35.000 kom,

– smetana kisla 20% m. m. 180 gr –
25.000 kom,

– smetana kisla 20% m. m. 180 gr –
25.000 kom,

– smetana sladka 35% m. m. 1/4 l –
1.000 l,

– skuta do 10% maščobe v s. s. pro-
sta – 4.250 kg,

– skuta do 30% maščobe v s. s. 50 gr
– 40.000 kom,

– sirni namaz (razni okusi) do 30%
m. v s. s. 50 gr – 40.000 kom,

– siri individualno pakiranje do 35%
m. v s. s. 50 gr – 4.000 kg,

– sir rinfuza do 35% maščobe v s. s. –
1.500 kg,

– maslo 250 gr, 15 gr – 3.000 kg.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko nudi ponudbo po skupinah.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 50 mio
SIT.

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

– sveže past. mleko in krat. steril. mleko
1,6% ml. m. – 15,5 mio SIT,

– jogurti od 1,6% do 3,2% ml. m. 180 gr
– 15 mio SIT,

– mlečni napitki različni okusi TP 0,2 l
do 1% m. m – 0,4 mio SIT,

– fermentirana mleka od 150 gr do 180
gr do 1,6% m. m. – 2,5 mio SIT,

– smetana kisla 20% m. m. 180 gr – 2
mio SIT,

– smetana sladka 35% m. m. 1/4 l –
0,5 mio SIT,

– skuta do 10% maščobe v s. s. prosta
– 1,5 mio SIT,

– skuta do 30% maščobe v s. s. 50 gr –
2 mio SIT,

– sirni namaz (razni okusi) do 30% m. v
s. s. 50 gr – 2 mio SIT,

– siri individualno pakiranje do 35% m. v
s. s. 50 gr – 4,8 mio SIT,

– sir rinfuza do 35% maščobe v s. s. –
0,8 mio SIT,

– maslo 250 gr, 15 gr – 3 mio SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: ce-

lo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kli-
nični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo I. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na ŽR 50103-603-51820 sklic na št. 00
45-08-7599.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 11. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo, I. nadstropje, soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1999 ob 12. uri, glavna stavba Kli-
ničnega centra, Ljubljana – seminar I., Za-
loška cesta 7.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1% ponudbene vrednosti. Tra-
janje bančne garancije za resnost ponudbe
je do poteka veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: kot izhaja iz vzorca pogodbe,
ki je sestavni del 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: 15. 11. 1999
po 12. uri.

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

Merila za dodelitev naročila mleka:
1. cena: 80%,
2. reference: 20%,
Skupaj: 100%.

Merila za dodelitev mlečnih izdelkov:
1. kvaliteta: 30%,
2. cena: 65%,
3. reference: 5%,
Skupaj: 100%.

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17.
Klinični center Ljubljana

Št. 760/99 Ob-12916
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška ce-
sta 2, 1525 Ljubljana, faks 061/143-12-54.

2.
3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljublja-

na, Zaloška 2, 1000 Ljubljana (več lokacij).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– sveže perutninsko meso – 40.000

kg,
– paštete – 420 kg,
– izdelki iz perutninskega mesa –

5.000 kg.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko nudi ponudbo po skupinah.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 30 mio
SIT.

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

– sveže perutninsko meso –
25,000.000 SIT,

– izdelki iz perutninskega mesa –
4,300.000 SIT,

– paštete – 700.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: vsak

dan (od ponedeljka do sobote) celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

november 2000.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kli-
nični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo I. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na ŽR 50103-603-51820 sklic na št. 00
45-08-7599.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 11. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo, I. nadstropje, soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 11. 1999 ob 12. uri, glavna stavba Kli-
ničnega centra, Ljubljana – predavalnica IV.,
Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1% ponudbene vrednosti. Tra-
janje bančne garancije za resnost ponudbe
je do poteka veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca po-
godbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah in po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 12. 11. 1999
po 12. uri.

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

Merila za dodelitev za svežo perutnino:
1. cena: 80%,
2. reference: 20%,
Skupaj: 100%.

Merila za dodelitev izdelkov iz perutnin-
skega mesa in paštet:

1. kvaliteta: 30%,
2. cena: 65%,
3. reference: 5%,
Skupaj: 100%.

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen 18. 6. 1999 v Ur. l. RS, št.
46, Ob-5148.

Klinični center Ljubljana

Št. 761/99 Ob-12917
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, faks
061/143-12-54.

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

3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška 2, centralno skladišče medi-
cinsko potrošnega materiala.

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

1. mila: 30.000 l
a) v vrečkah: 23.000 l,
b) v plastenkah: 7.000 l;
2. razkužila za roke: 10.000 l
a) v vrečkah: 7.000 l,
b) v plastenkah: 1.000 l,
c) za kirurško razkuževanje: 2.000 l;
3. razkužila za kožo bolnika:
a) obarvana: 3,500 l,
b) neobarvana: 2.000 l;
4. razkužila za sluznico: 1.000 l;
5. razkužila za instrumente in pripo-

močke: 70.000 l,
6. razkužila za termolabilne instru-

mente: 12.000 l
a) aldehidna: 10.000 l,
b) nealdehidna: 2.000 l;
7. razkužila za površine in opremo:

100.000 l;
8. razkužilni robčki: 300.000 kom;
9. ščetke za kirurško umivanje rok:

100.000 kom
a) suhe: 5.000 kom,
b) z dodatkom mila: 95.000 kom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje za naročila kot
celota, po skupinah in podskupinah.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
108,000.000 SIT.

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

1. a) 42,600.000 SIT,
1. b) 7,000.000 SIT,
2. a) 15,000.000 SIT,
2. b) 1,400.000 SIT,
2. c) 2,700.000 SIT,
3. a) 4,500.000 SIT,
3. b) 2,500.000 SIT,
4. 1,200.000 SIT,
5. 4,000.000 SIT,
6. a) 7,500.000 SIT,
6. b) 2,000.000 SIT,
7. 4,000.000 SIT,
8. 2,100.000 SIT,
9. a) 500.000 SIT,
9. b) 11,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: de-
cember 1999–sukcesivne dobave.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
december 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kli-
nični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo I. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR
50103-603-51820 sklic na št. 00
45-08-7599 za razpisno dokumentacijo –
mila in razkužila.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 11. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, I. nad-
stropje, soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 11. 1999 ob 12. uri v seminarju I, v I.
kleti Kliničnega centra Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1% ponudbene vrednosti. Tra-
janje bančne garancije za resnost ponudbe
je 30 dni po poteku veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca po-
godbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

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

12.
13. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 10. 11. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. učinkovitost razkužila: 15%,
2. varnost razkužila: 15%,
3. uporabnost razkužila: 15%,
4. ponudbena cena: 55%,
Skupaj: 100%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse količine so navedene v litrih delov-
ne raztopine.

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

17.
Klinični center Ljubljana

Ob-12918
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., kont.
oseba Romana Georgijevič, Ul. 15. maja 4,
Koper, telefaks 066/320-44.

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

3. (a) Kraj dobave: I. sklop: distributer,
II. in III. sklop: fco. Komunala Koper – se-
dež: p.

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

I. sklop: goriva ca.262.000 litrov,
II. sklop: kurilno olje ca. 78.000 litrov,
III. sklop: maziva - olja ca. 4520 litrov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji lahko podajo ponudbe za posamez-
ne sklope ali za vse sklope skupaj. Na ku-
verto je potrebno navesti ali se potegujejo
za dobavo celotnega razpisanega blaga ali
samo za določen sklop.

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednost celotnega naročila znaša
40,000.000 SIT vključno z DDV.

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

I. sklop: orientacijska vrednost je
30,000.000 SIT vključno z DDV,

II. sklop: orientacijska vrednost je
5,000.000 SIT vključno z DDV,

III. sklop: orientacijska vrednost je
5,000.000 SIT vključno z DDV.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba se sklene za obdobje 12 mesecev.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Koper, d.o.o. - s.r.l., kont. oseba
tajništvo, Ul. 15. maja 4, Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 29. 10. 1999 za
11.900 SIT.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. 11. 1999 do 11. ure.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, ter z navedbo predmeta naročila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 11. 1999 ob
11. uri na naslovu: Komunala Koper, d.o.o. -
s.r.l., upravna stavba – sejna soba, odpiranje
vodi Vladimir Lovec, Ul. 15. maja 4, Koper.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe (ve-
lja za vse ponudnike), garancija za dobro
izvedbo pogodbenih del (velja za izbranega
ponudnika).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik skle-
ne pogodbo z nosilcem ponudbe.

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

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

b) razne izjave, ki so priložene razpisni
dokumentaciji,

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do: 1. 12. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri oce-
njevanju bodo kot merila upoštevana cena
in druga merila navedena v razpisni doku-
mentaciji, ne bodo pa upoštevane preferen-
ce za domače ponudnike.

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

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

Št. 3386/99-8 Ob-12919
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunalno stanovanj-

sko podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška cesta
15, Litija, faks 061/880-90-20.

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

3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Ko-
munalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.,
Ponoviška cesta 15, Litija.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nabava in dobava tovor-
nega vozila prekucnika.

Tehnične karakteristike:
Šasija s kabino z dvema sedežema:
– medosna razdalja: od 3.800 mm do

3.900 mm;
– moč motorja: od 300 KM do 320 KM;
– pogon: 4×4;
– skupna dovoljena teža: od 16.500 kg

do 18.000 kg;
– koristna nosilnost: minimalno 8.000 kg;
– zapora diferenciala na obeh pogon-

skih oseh;
– ogrevana vzvratna ogledala in spred-

nje vetrobransko steklo;
– nosilna čelna deska za snežni plug

vključno s hidravličnimi priključki;
– ločeni oljni črpalki za upravljanje s

snežnim plugom in hidravličnim valjem nad-
gradnje;

– možnost upravljanja s snežnim plugom
med vožnjo vozila;

– hidravlični sistem proizvajalca MEILLER;
– dodatni luči za zimsko službo;
– dve rotacijski luči na kabini vozila;
– priključek za prikolico;
– mrežaste zaščite na lučeh;
– barva vozila: komunalno oranžna;
– kabina kratke izvedbe 1 + 1 z oknom

na hrbtni strani ter prezračevalno loputo na
strehi;

– zračno vzmeten sedež voznika.
Nadgradnja:
– tristransko prekucni zaboj volumna ca.

6 m3;
– dolžina nadgradnje od 4.4 m do 4.6 m;
– obojestransko odpiranje stranic.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: del-
ne dobave niso možne, dobavlja se kom-
pletno tovorno vozilo – prekucnik z vgraje-
no nadgradnjo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
19,000.000 SIT.

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

15. 1. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunalno stanovanjsko pod-
jetje Litija, d.o.o., Matjaž Volk, Ponoviška
cesta 15, Litija, tel. 061/880-90-10.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT v gotovini na bla-
gajni podjetja ali z nakazilom na žiro račun
50150-601-33299 z oznako “RD – tovor-
no vozilo”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
29. 10. 1999 do 9. ure ne glede na vrsto
prinosa.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Komunalno sta-
novanjsko podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška
cesta 15, 1270 Litija, tajništvo dirketorja.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj: ponudba
za dobavo tovornega vozila”. Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 10. 1999 ob 10. uri na sedežu javnega
podjetja, Ponoviška cesta 15, Litija.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od ocenjene vrednosti naro-
čila; bančna garancija; 60 dni od datuma
odpiranja ponudb.

Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za dobro iz-
vedbo prevzetih obveznosti in za odpravo
napak v garancijskem roku so določeni v
razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora pri-
dobiti izjavo banke, da bo ob sklenitvi po-
godbe garanciji izdala.

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: z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena prodajna pogodba
skladno 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:
na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizič-
ne osebe; ponudnik mora predložiti k po-
nudbi ustrezna dokazila in izjave kot jih zah-
teva razpisna dokumentacija.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 29. 10. 1999
od 9. ure dalje.

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

– izpolnjevanje tehničnih karakteristik
30;

– končna cena 25;
– dobavni rok 15;
– organiziranost servisnih storitev z za-

gotavljanjem rezervnih delov 15;
– garancija za motor, pogonske dele,

delovni mehanizem in prerjavenje pločevine
(vse najmanj dve leti) 10.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zadnji dan za postavljanje pisnih vpra-
šanj ponudnikov je 21. 10. 1999. Vpraša-
nja se naslavlja na naslov: Javno podjetje
Komunalno stanovanjsko podjetje Litija,
d.o.o., Ponoviška cesta 15, Litija s pripi-
som “Dodatne informacije – javni razpis za
tovorno vozilo – prekucnik”.

16., 17.
JP Komunalno stanovanjsko

podjetje Litija, d.o.o.

Ob-12921
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad občine Celje, Trg
celjskih knezov 8, Celje, tel. 063/481-511,
faks 063/481-512.

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

3. (a) Kraj dobave: Celje.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: približno 8 rabljenih ne-
zasedenih stanovanj v Mestni občini Ce-
lje za potrebe socialnih upravičencev.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: približ-
no 100.000 SIT za m2 stanovanja.

4. Datum dobave, če je predvideno: 15
dni po podpisu kupoprodajne pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
3. 12. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad občine Celje, Trg celjskih
knezov 8, Celje, kontaktna oseba: Hren Tat-
jana, tel. 063/481-511, faks
063/481-512.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 12. 11. 1999, urad-
ne ure vsak dan od 8. do 11. ure, ob sredah
od 8. do 11. ure in od 14. do 16. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 3.570 SIT (v ce-
ni je vključen DDV) in se plača virmansko
na žiro račun 50700-652-25505, sklic na
št. 186.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 11. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: tajništvo Stanovanjskega
sklada občine Celje, soba št. 2, Trg Celj-
skih knezov 8, Celje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 11. 1999, v sejni sobi Stanovanjskega
sklada, soba št. 13, Trg Celjskih knezov 8,
Celje, ob 15. uri.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 15 dni po podpisu kup-
ne pogodbe.

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:
če so ponudniki oziroma pooblaščenci
ponudnikov pravne osebe: da so registrira-
ni za opravljanje dejavnosti posredovanja pri
prodaji, da ni zakonske osnove za prepo-
ved sklenitve kupoprodajne pogodbe, po-
nudniki morajo priložiti k ponudbi tudi drugo
dokumentacijo in izpolniti obrazce, zahteva-
ne v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3. 12. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena in
plačilni pogoji, stanje stanovanja, ustreznost
potrebam naročnika glede površine, števila
prostorov in starosti stanovanja (naročnik
opravi ogled stanovanja), lokacija in lega
stanovanja ter ostale ugodnosti, ki jih nave-
de ponudnik (način uporabe in pomembnost
posameznega merila sta razvidna iz razpi-
sne dokumentacije).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dokaz o lastništvu ponujenega stano-
vanja.

16. Datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 22. 11.
1999.

17.
Stanovanjski sklad občine Celje

Št. 074/99 Ob-12922
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana, telefaks 175-26-80.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Kolodvor-
ska 2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ozvočenje za velike jav-
ne prireditve (zvočniki in ojačevalniki s
pripadajočo opremo).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
54,500.000 SIT.

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

več mesec dni po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Tavčarjeva 17, soba 5D-27,
pri Branetu Žnidaršiču, tel. 175-26-54, faks
175-26-80.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT, po enodnevni
najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
vplačilu z navedbo davčne številke in sede-
ža podjetja. Način plačila je negotovinski na
račun pri Novi ljubljanski banki, d.d., Ljub-
ljana, na račun št. 50101-603-45036, sklic
na št. 00-789100-51 z oznako predmeta
plačila (oznaka razpisa). Dodatne informaci-
je so na voljo v pisni obliki na faksu
175-2680.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 8. 11.
1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s pripisom:
Ne odpiraj – za razpis Ponudba za razpis št.
074/99 – ozvočenje. Na zaprti kuverti mo-
ra biti napisan polni naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 11. 1999 ob 12. uri v prostorih JZ RTV
Slovenija, Ljubljana, v mali sejni sobi v 5.
nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 100.000 SIT veljavno tri mesece od
datuma izdaje.

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: 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 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, servisira-
nje, reference in druga ostala merila po raz-
pisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročila od razpisanega, odvisno od razpo-
ložljivih finančnih sredstev in dejanskih po-
treb.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 10. 4. 1999 pod št.
2452.

Javni zavod, RTV Slovenija

Št. 13/1335 Ob-12920
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, telefaks 064/373-167.

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

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

trebno dobaviti: kurilno olje ekstra lahko
– ca. 800.000 l.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

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

4. 12. 1999 dalje.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
6. (a), (b), (c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: petek 29. 10. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, v sprejemni pisarni.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek 29. 10. 1999 ob 11. uri na Mestni
občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
soba št. 9.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: dobavljeno blago bo
plačano z virmanskim nalogom v 30 dneh
po dobavi in izstavitvi računa.

11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 35%,
– kemijske in fizikalne lastnosti – 30%,
– plačilni pogoji – 20%,
– dosedanje izkušnje z dobaviteljem –

10%,
– ostale ugodnosti – 5%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: na naslovu naročnika, kontaktna oseba
mag. Boris Gabrič, tel. 064/373-135.

16., 17.
Mestna občina Kranj
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Št. 751-14/1999 Ob-12957
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana, faks 123-53-61.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod za gozdove
Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, centralna
enota.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti – terenska vozila – predvi-
doma 22 kosov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko prijavi za dobavo vozil v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
55,000.000,00 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 45

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

90 dni po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, tjništvo; vsak delavnik od
8. do 10. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 11. 1999.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti dokazilo o
plačilu 10.000 SIT in pooblastilo za dvig
razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): nakazilo 10.000
SIT (v ceno je vključen 19% DDV); ŽR ZGS
št.: 50106-603-54908, z označbo 01-999.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:16. 11. 1999 do
10. ure.

Na ovitku mora biti nalepljen izpolnjen
obrazec prijave, ki je priloga razpisne doku-
mentacije!

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za gozdove Sloveni-
je, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi Zavo-
da za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora kot garancijo za
resnost ponudbe v ponudbi predložiti banč-
no garancijo v znesku 8% ponudbene vred-
nosti, z veljavnostjo razvidno iz razpisne do-
kumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa,
ki je izstavljen po dobavi.

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

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

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 16. 11. 1999
po 10. uri.

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

– cena,
– servisiranje in zagotavljanje rezervnih

delov,
– garancijski rok za motor in pogonske

dele,
– garancijski rok za prerjavenje pločevine,
– reference iz naslova javnih naročil,
– poraba goriva,
– teža in način uporabe meril sta opre-

deljena z razpisno dokumentacijo.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: najmanj 7 dni pred rokom za oddajo
ponudb, lahko ponudniki pisno zahtevajo
pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
in pripravo ponudbe.

Vprašanja se naslovijo na naslov: Zavod
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljublja-
na, s pripisom: “Dodatne informacije – javni
razpis za avtomobile”.

16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije

Ob-12958
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje, faks 063/833-314.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Rečica
ob Savinji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je dobava, vgradnja oziroma montaža ter
priklop naslednje opreme:

A. tipska šolska oprema:
– pohištvena,
– drobna oprema,
– tehnična oprema,
– oprema specializiranih učilnic,
– oprema telovadnice,

B. oprema, izdelana po naročilu,
C. gostinska oprema (kuhinja),
D. oprema za varovanje objekta.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo zahtevanega blaga,
za katere dele oziroma skupine: ponudnik
oziroma dobavitelj se lahko poteguje za do-
bavo, vgradnjo in priklop,

– celotne razpisne opreme
ali
– ločeno za gostinsko opremo (poz. C)

in skupno ostalo opremo (poz. A, B in D).
(č) Ocenjena vrednost naročila: celotna

oprema: 60,000.000 SIT, od tega gostin-
ska oprema ca. 15,000.000 SIT.

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

sredovanje podatkov o priključkih opreme v
10 dneh po izbiri najugodnejšega ponudni-
ka, začetek dobave in vgradnje opreme
1. junij 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
dokončanje vgradnje opreme 30. 6. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3000 Mo-
zirje, tel. 063/833-255, (Vinko Jeraj).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v 15. dneh po ob-

javi, vsak delavnik od 8. do 12. ure po
predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek:
10.000 SIT za gostinsko opremo oziroma
25.000 SIT, če ponudnik zahteva dokumen-
tacijo za obe skupini, negotovinsko plačilo
na ŽR 52810-630-10098, pred dvigom raz-
pisne dokumentacije.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno preložiti ponudbo: do 11. 11.
1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Mozirje, Savinjska
cesta 7, 3330 Mozirje, tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 1. 1999 ob 12. uri, Mozirje, Savinjska
cesta 7, 3330 Mozirje, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v vi-
šini 10% ocenjene vrednosti, z veljavnostjo
do izročitve bančne garancije za dobro iz-
vedbo del.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: plači-
lo 30,000.000 SIT po dobavi in prevzemu
opreme, razlika do ponudbene cene bla-
govni kredit dobavitelja za dobo 3. let (za
celotno ponudbo), pri delni (gostinska opre-
ma) pa plačilo 7,500.000 SIT, razlika do
ponudbene cene pa blagovni kredit dobavi-
telja za dobo 3. let.

11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba bo sklenjena
ločeno ali skupno za opremo iz točke 3. b.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnikov storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna ali fizična oseba, ki ima ustrezno regi-
stracijo za izvedbo vseh razpisanih del (do-
bava, vgradnja in priklop celotne opreme).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji po-
nudbe v razpisanem roku ponudniki ne mo-
rejo več umakniti ponudbe.

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

– ponudbena cena s kreditiranjem
oziroma obresti 50%
– fiksna cena 8%
– kvaliteta nudene opreme 15%
– plačilni pogoji 10%
– reference ponudnika
in podizvajalcev 5%
– finančna usposobljenost 4%
– garancija na kakovost
izvršenih del 8%

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje, tel. 063/833-255, faks,
063/833-314, (Vinko Jeraj), na osnovi pi-
snih vprašanj oziroma vprašanj po telefak-
su, ki prispejo v 15 dneh po objavi. Pisni
odgovori bodo posredovani vsem, ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.

16., 17.
Občina Mozirje
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Št. 078/99 Ob12959
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks 175-21-86.

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

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

trebno dobaviti: po naslednjih blagovnih
skupinah: dobava računalnikov, perifer-
ne opreme, kartic in drugih sklopov ter
servis računalniške opreme:

– skupina A: osebni računalniki,
– skupina B: tiskalniki,
– skupina C: računalniška periferna

oprema, kartice in drugi sklopi,
– skupina D: Servis računalniške opreme.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naroč-
nik se lahko poteguje za naročilo v celoti
(vse blagovne skupine skupaj) ali za posa-
mezne blagovne skupine.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
29,500.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila po
blagovnih skupinah:

– skupina A: 14,500.000 SIT,
– skupina B: 2,000.000 SIT,
– skupina C: 8,000.000 SIT,
– skupina D: 5,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: v

skladu s potrebami naročnika v roku 12
mesecev po podpisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
glej tč.4

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, sektor informatike – tajniš-
tvo, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 12. 10. 1999
do 22. 10. 1999 med 9. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: razpisna dokumentacija bo na
razpolago za 11.900 SIT po enodnevni pred-
hodni najavi po telefaxu in na podlagi dokazila
o vplačilu z navedbo davčne številke in sede-
ža podjetja. Način plačila je negotovinski na
račun pri Novi ljubljanski banki d.d. Ljubljana
na račun št. 50101-603-45036, sklic na šte-
vilko 00-789100-51, z oznako predmeta pla-
čila (oznako razpisa). Dodatne informacije so
na razpolago samo v pisni obliki pri Janezu
Majdiču, na naslovu pod tč. 6.(a), faks št.
175-42-20.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 29. 10.
1999 do 13. ure

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z
napisom: Ne odpiraj – za razpis – ponudba
za razpis št. 078/99 – vzdrževanje računal-
niške opreme. Na kuverti mora biti napisan
polni naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 11. 1999 ob 9. uri v Veliki sejni sobi – 5.
nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska
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 5% SIT od vrednosti razpisa oziroma
od vrednosti blagovne skupine.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: podrobnosti so opre-
deljene v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov opreme in sto-
ritev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: pod-
pis 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 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): ustrez-
nost splošnim zahtevam razpisa (tehnična
ustreznost in kakovost opreme/storitev, po-
nudnik mora predložiti veljavno dokazilo, da
je uradni prodajalec in pooblaščeni vzdrže-
valec razpisane opreme; ekonomska cena;
plačilni pogoji; dobavni roki; reference do-
bavitelja; druga merila, navedena 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.

16. Naročnik si pridržuje pravico za vsako
ponujeno blagovno skupino izbrati do 3 naj-
ugodnejše ponudnike, ki bodo ob vrednote-
nju ponudb po priloženih merilih in kriterijih
najugodnejši ali da izbora ne opravi. V primeru
izbire več ponudnikov (kot najugodnejših po-
nudnikov za določeno blagovno skupino) se
bo od posameznega kupilo najmanj propro-
cionalni delež zmanjšan za 10% točk.

17.
Javni zavod RTV Slovenija,

Št. 55/99 12966
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska 5, 2000 Maribor, faks 062/315-136.

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

3. (a) Kraj dobave: sedež naročnika, Sliv-
niško Pohorje.

(b) Vrsta in količine blaga, ki ga je treba
dobaviti: plini.

(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:
14,900.000 SIT.

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

1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za jav-
na naročila, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 11. 1999,
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko na ŽR
št. 51800-603-33486, s pripisom za “Plini”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 10. 11.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5,
2000 Maribor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 11. 11. 1999, ob 11.
uri, 16. etaža Kirurške stolpnice – mala kon-
ferenčna dvorana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: 1,000.000 SIT, bančna garancija za
resnost ponudbe, veljavna do 15. 1. 2000.

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

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

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

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
predložitev ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;

4. da ima poravnane zapadle davke
in prispevke določene z zakonom do dneva
izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (na dan določen za predložitev
ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3). Dokumenti ne smejo
biti starejši od 30 dni (na dan določen za
predložitev ponudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti na katero se
prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti na katero
se prijavlja ali
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– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
na katero se prijavlja;

6. da zagotavlja 100% letnih razpisa-
nih vrst in količin blaga iz razpisa;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;

8. da bo dostava fco bolnišnica – raz-
loženo (ob terminu, ki ga določi naročnik);

9. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega: največ 1 dan;

10. da ponudnik zagotavlja rezervoar
za skladiščenje in uplinjevanje tekočega ki-
sika in da bo skrbel za delovanje celotnega
postrojenja v skladu z veljavnimi tehnič-
no-varnostnimi predpisi;

11. da bo ponudnik v času premonta-
že (največ 2 dni) nemoteno oskrboval bolni-
šnico s kisikom;

12. da bo ponudnik dostavljal kisik v
jeklenkah dvakrat tedensko fco Splošna bol-
nišnica Maribor – razloženo na Oddelek za
pljučne bolezni, Slivniško Pohorje;

13. da ima certifikat kakovosti ISO
9001 in ISO 9002;

14. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
15. 1. 2000;

15. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od vključno dne
11. 11. 1999.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: potencialni ponudniki lahko zahtevajo
podatke o razpisanih vrstah in količinah bla-
ga od Skupine za javna naročila (tel.
062/317-221, int. 63-11 in 82-04).

Razpisane vrste in količina blaga bo iz-
brani ponudnik dobavljal od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2000 glede na dinamiko potreb na-
ročnika.

16., 17.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 763/99 Ob-12974
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška ce-
sta 2, 1000 Ljubljana, 061/143-1254.

2.
3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-

ljana, Zaloška 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: osebni računalniki (brez
tipkovnice in monitorja).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: 26 mio
SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem naročil ni možna.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno do 15. 12. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 12. 1999.

6. (a) Polni  naslov  službe,  od  katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Klinični center Ljubljana, Komercialni sek-
tor, Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nad-
stropje, soba 40, vsak delavnik med 9. in
12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na ŽR 50103-603-51820, sklic na št. 00
45-08-7599.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 10. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo, I. nadstropje, soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 10. 1999 ob 12. uri, glavna stavba Kli-
ničnega centra Ljubljana – predavalnica IV.,
Zaloška 7, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% razpisane vrednosti. Tra-
janje bančne garancije za resnost ponudbe
je do poteka 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, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 29. 10. 1999
po 9. uri.

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

1. cena ponujene opreme – 70%,
2. garancija in vzdrževanje – 10%,
3. reference ponudnika – 10%,
4. zmogljivost – 10%,
skupaj – 100%.
15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17.
Klinični center Ljubljana

Ob-12997
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Ve-
trinjska 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: obnova elektroinstalacij
jakega in šibkega toka v poslovni stavbi
Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ul. 2,
2000 Maribor.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
55,000.000 SIT.

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

30. 11. 1999 dalje.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do 20. 3. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, v vložišču, soba št. 114, prvo nad-
stropje, naslednji delovni dan po objavi v
Uradnem listu RS.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 29. 10. 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 brez DDV. Način plačila:
virmansko, na račun št. 51800-601-22802,
ali na blagajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudbe
je 30 dni. Pri ocenjevanju ponudb bodo
upoštevane vse ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 9. 11. 1999 do 12.
ure. Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z: “Ne od-
piraj – Ponudba – Javni razpis”. Navedena
mora biti številka objave v Uradnem listu RS
in predmet javnega razpisa. Ponudbe mora-
jo biti zapečatene.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Elektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, soba 114,
prvo nadstropje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 11. 1999 ob
13. uri, v prostorih Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, Maribor. Odpiranje vodi Mi-
lan Nežmah, univ. dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
ponudbene vrednosti javnega naročila, za
katerega daje ponudbo.

Veljavnost bančne garancije za resnost
ponudbe je 90 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 100% plačilo v roku
60–90 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.



Stran 5446 / Št. 81-82 / 8. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 11. 1999 do
12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena;
reference; plačilni pogoji; proizvajalec, cer-
tifikat 9001. Merila so podrobno opisana in
prikazana v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: poda jih kontaktna oseba naročnika,
Oto Mithans, inž. el., tel. 062/22-00-156,
do 2. 11. 1999, od 8. do 10. ure, vsak
delovnik.

16., 17.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor

Št. 332-04-13/99 Ob-12999
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.

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

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

trebno dobaviti: dobava živil pod točko
IV.d. – sladice za Oddelek za organizira-
no prehrano po specifikaciji iz razpisne do-
kumentacije.

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

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

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

četek 1. 11. 1999, postopno (dnevne, te-
denske dobave).

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 10. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, Romana Zajc ali
Mojca Gregorič, s pooblastilom za dvig raz-
pisne dokumentacije; faks 061/178-55-79,
informacije  po  tel.  061/178-84-56,  Ta-
tjana  Kozole,  vsak  delovni  dan  od  8.30
do 9.30.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 10. 1999,
vsak delovni dan od 8.30 do 9.30, s poob-
lastilom za dvig razpisne dokumentacije.

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

predložiti ponudbe: 20. 10. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 10. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

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

ponudbe: bančna garancija v višini 10% od
celotne vrednosti ponudbe, ki jo bo ponud-
nik predložil naročniku, z veljavnostjo do
vključno datuma veljavnosti ponudbe, to je
do 20. 1. 2000.

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

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

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

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, ustrezna pooblastila in de-
lovne zmožnosti ter zadostne proste tehnič-
ne zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanes-
ljivost, izkušnje in ugled.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 1. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejše ponudbe so:

1. usposobljenost in sposobnost po-
nudnika za realizacijo razpisanih del (0–65
točk),

2. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10
dni daljši plačilni rok od zahtevanega, ven-
dar največ 60 dni),

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

4. mesečno poročanje (poimensko) o
finančni realizaciji za posamezne naročnike
(5 točk),

5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0–3 točke).

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5 se
upošteva vplivnostni faktor 0,4.

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 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

15. Morebitne druge informacije o
naročilu: datum, do katerega bodo ponud-
niki obveščeni o izidu javnega razpisa:
31. 10. 1999.

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

Št. 0048-308/86-99 Ob-13018
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 061/132-51-25, telefax
061/315-073.

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

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-
nje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega razpisa je
izdelava in dobava delov policijskih uni-
form, in sicer:

1. sklop: pulover zimski moder: 299
kosov,

2. sklop:
– hlače zimske: 598 kosov,
– hlače letne: 897 kosov,
3. sklop: hlače dežne: 299 kosov,
4. sklop:
– srajca zimska modra-dolg rokav:

1495 kosov,
– srajca letna modra-kratek rokav:

1196 kosov,
– srajca zimska bela-dolg rokav: 299

kosov,
– srajca letna bela-kratek rokav: 299

kosov,
5. sklop: kapa s ščitnikom-modra:

299 kosov,
6. sklop: kapa s ščitkom: 299 kosov,
7. sklop: čevlji polvisoki moški-vibram

podplat: 299 kosov,
8. sklop: plašč dežni: 299 kosov,
9. sklop: jopič vetrni: 299 kosov,
10. sklop: naramke za jopič vetrni in

plašč prehodni: 299 parov,
11. sklop: maska zaščitna s filtrom in

torbico: 299 kosov.
Vrsta, značilnosti in opis artiklov, ki so

predmet javnega naročila, so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki se lahko prijavijo za dobavo vseh
artiklov v celoti (sklopi od 1 do 11), ali za
posamezne sklope v celoti. Ponudniki se
ne morejo prijaviti za izdelavo in dobavo
posameznih artiklov iz posameznih sklopov.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost javnega naročila je za vse sklo-
pe v celoti (od 1 do 11) 58,700.000 SIT.

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

1. sklop: 2,900.000 SIT,
2. sklop: 11,000.000 SIT,
3. sklop: 5,300.000 SIT,
4. sklop: 11,300.000 SIT,
5. sklop: 1,300.000 SIT,
6. sklop: 400.000 SIT,
7. sklop: 4,000.000 SIT,
8. sklop: 11,600.000 SIT,
9. sklop: 4,000.000 SIT,
10. sklop: 1,000.000 SIT,
11. sklop: 5,900.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
– za artikel pod 11. sklopom je najka-

snejši dobavni rok 30. 11. 1999.
– za artikle pod ostalimi sklopi je najka-

snejši dobavni rok 3. 1. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki dvig-
nejo na Ministrstvu za notranje zadeve –
Uprava skupnih služb, Sektor za mate-
rialno-tehnične zadeve, Vodovodna 93a,
Ljubljana, pri Marti Pecarski, tel.
061/172-56-27, kontaktna oseba je Bo-
jan Šelih, tel. 061/172-56-22.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati od dneva objave
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tega javnega razpisa do roka za oddajo po-
nudb, in sicer od 12. do 14. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 4.000 SIT nakažite
virmansko na številko računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-86-99.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 11. 1999, ob
9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnost-
na šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izro-
čiti pisna pooblastila za sodelovanje na jav-
nem odpiranju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti banč-
no garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v znesku 8% od vrednosti
ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma računa, ki je izstavljen po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o iz-
delavi in dobavi delov policijskih uniform, v
skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti po-
nudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 150 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
kvaliteta vzorca, finančno stanje ponudnika
in reference s področja javnega naročila.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 5 točk, za kvaliteto
vzorca 2,1 točke, za finančno stanje ponud-
nika 0,8 točke ter za reference s področja
javnega naročila 0,2 točke.

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 6 z dne 29. 1.1999, Ob-566.

17.
Ministrstvo za notranje zadeve RS

Št. 0048-308/51-98 Ob-13019
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana,
tel. 061/132-51-25, telefaks 061/315-073.

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

3. (a) Kraj dobave: pristanišče Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: predmet javnega razpisa je na-
bava novoserijsko izdelanega preizkuše-
nega policijskega reševalno patruljnega
plovila z osnovnimi karakteristikami:

– dolžina: od 12 m do ca. 13 m;
– širina: ca. 3 m;
– ugrez: maksimalno 1 m;
– maksimalna hitrost: več kot 45 vozlov

z maksimalno obremenitvijo;
– delovna hitrost: od 37 do 40 vozlov;
– material izgradnje: aluminij ali kompo-

zitni polimerni laminat;
– barva: sivo modra-bela kombinacija;
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora ponuditi plovilo z opremo, kot
je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost javnega naročila je 90,000.000
SIT brez davka.

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

mesecev od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

šest mesecev od podpisa pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki dvig-
nejo na Ministrstvu za notranje zadeve –
UNZ Koper – POPP Koper, Trg Toneta Uk-
marja 4, 6001 Koper, kontaktna oseba je
Mirko Slukan, tel. 066/276-476.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati od dneva objave
tega javnega razpisa do roka za oddajo po-
nudb, in sicer od 9. do 12. ure, razen dne-
vov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 4.000 SIT nakaži-
te virmansko na številko računa
50100-637-55284 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 308-51-98.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 9. 11. 1999, najkasneje do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 11. 1999,
ob 9. uri na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred

pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izro-
čiti pisna pooblastila za sodelovanje na jav-
nem odpiranju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti banč-
no garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v znesku 10% od vredno-
sti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma računa, ki je izstavljen po uspešni pri-
mopredaji plovila.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o na-
kupu policijskega plovila, v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: kot je zahtevano v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti po-
nudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 150 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
čas garancije, ustreznost operativnim po-
trebam in nalogam uporabnika, reference
doma in v tujini, finančno stanje ponudnika,
dobavni rok.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 20 točk, za čas
garancije 11 točk, za ustreznost operativ-
nim potrebam in nalogam uporabnika 8
točk, za reference doma in v tujini 8 točk,
za finančno stanje ponudnika 6 točk ter za
dobavni rok 4 točke;

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kot je razvidno iz razpisne doku-
mentacije.

16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve RS

Št. 0048-308/68-99 Ob-13020
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 061/132-51-25, telefaks
061/315-073.

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

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-
nje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega razpisa je
izdelava in dobava delov policijskih uni-
form, in sicer:

1. sklop: rokavice zimske - usnjene:
– 800 parov podloga volna,
– 823 parov podloga ovčje krzno,
2. sklop: anorak dežni (1000 kosov).

Vrsta, značilnosti in opis artiklov, ki so
predmet javnega naročila, so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
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blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki se lahko prijavijo za dobavo vseh
artiklov v celoti (1. in 2. sklop), ali za posa-
mezne sklope (1. ali 2. sklop) v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost javnega naročila je za oba sklo-
pa v celoti 39,500.000 SIT.

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

1. sklop: 7,500.000 SIT,
2. sklop: 32,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
predvideni dobavni rok je 31. 1. 2000.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
dvignejo na Ministrstvu za notranje zadeve
– Uprava skupnih služb, Sektor za mate-
rialno-tehnične zadeve, Vodovodna 93a,
Ljubljana, pri Marti Pecarski, tel.
061/172-56-27, kontaktna oseba je Bo-
jan Šelih, tel. 061/172-56-22.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati od dneva objave
tega javnega razpisa do roka za oddajo po-
nudb, in sicer od 12. do 14. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 4.000 SIT nakažite
virmansko, na številko računa
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-68-99.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 11. 1999, ob
11. uri, na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izro-
čiti pisna pooblastila za sodelovanje na jav-
nem odpiranju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti banč-
no garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v znesku 8% od vrednosti
ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma računa, ki je izstavljen po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o iz-
delavi in dobavi delov policijskih uniform, v
skladu z razpisno dokumentacijo.

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

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
odstopiti od ponudbe od zadnjega roka za
oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe.
Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši
od 120 dni od dneva odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
kvaliteta vzorca, finančno stanje ponudnika
in reference s področja javnega naročila.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 5 točk, za kvaliteto
vzorca 2,1 točke, za finančno stanje ponud-
nika 0,8 točke, ter za reference s področja
javnega naročila 0,2 točke.

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999, Ob-566.

17.
Ministrstvo za notranje zadeve RS

Št. 0048-308/70-99 Ob-13024
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 061/132-51-25, telefaks
061/315-073.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): delni ponovni javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev za naba-
vo registrafonov ter opreme za elektronsko
arhiviranje dokumentov.

3. (a) Kraj dobave: MNZ, Štefanova 2,
Ljubljana.

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

– registrafona za registracijo radio in
telefonskih komunikacij,

– oprema za elektronsko arhiviranje
dokumentov in COLD (skener, program-
ska oprema za zajem dokumentov, pro-
gramska oprema za pregledovanje,
COLD in delovna postaja).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko ponudi blago, ki je predmet
javnega razpisa v celoti ali pa po posamez-
nih sklopih: 1 in 2 v celoti. Ponudniki ne
morejo ponuditi posameznih postavk iz po-
sameznega sklopa.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost celotnega naročila je
24,000.000 SIT.

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

– sklop 1: nabava in instalacija registra-
fonov: 14,000.000 SIT,

– sklop 2: nabava in instalacija opreme
za elektronsko arhiviranje: 10,000.000 SIT.

4. Datum dobave in inštalacije, če je
predvideno: razpisano opremo mora izbrani
ponudnik dobaviti in inštalirati najkasneje v
30 dneh od podpisa pogodbe, vendar naj-
kasneje do 30. 11. 1999.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za notranje zadeve, Sektor za finan-
ce, plan in investicije, Oddelek za investicije

in javna naročila, Cankarjeva ul. 4, Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati od dneva objave
javnega razpisa do roka za oddajo ponudb,
in sicer od 12. do 14. ure, razen dnevov,
ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT naka-
žite virmansko na številko računa
50100-637-55284 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 308-70-99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 28. 10. 1999, najkasneje do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 10. 1999,
ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko –
varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izro-
čiti pisna pooblastila za sodelovanje na jav-
nem odpiranju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti banč-
no garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v znesku 8% od vrednosti
ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: rok plačila ne sme biti krajši
od 30 dni od dneva uradnega prejema raču-
na, ki je izstavljen po dobavi in inštalaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o na-
bavi in instalaciji registrafonov ter opreme
za elektronsko arhiviranje dokumentov, v
skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
odstopiti od ponudbe od zadnjega roka za
oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe.
Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši
od 120 dni od dneva odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): cena,
kvaliteta, finančno stanje ponudnika ter čas
dobave in instalacije.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 40 točk, za kvaliteto
je 25 točk, za finančno stanje ponudnika 8
točk in za čas dobave in instalacije 6 točk.

15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve RS
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ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Popravek

Št. 0048-308/83-2/99 Ob-12861
V javnem razpisu brez omejitev za adap-

tacijo stanovanj na Policijski postaji Anhovo,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 80 z
dne 1. 10. 1999, Ob-12597, Št.
0048-308/83-99 se popravi

4. (a) točka (“Vrsta in obseg zahtevanih
gradbenih del in ocenjena vrednost celote
in delov, ki se bodo oddajali posamično”) in
se pravilno glasi:

I. Gradbeno-obrtniška dela:
A. gradbena dela (rušitvena dela, tesar-

ska dela, betonska in arm. betonska dela,
zidarska dela),

B. obrtniška dela (mizarska dela, kera-
mičarska dela, parketarska dela, slikople-
skarska dela, streharska dela).

II. Inštalaterska dela:
A. vodovodna inštalacija,
B. centralno ogrevanje,
C. priključek v kotlovnici,
D. prezračevanje.
III. Elektro dela:
A. stikalni bloki,
B. inštalacija razsvetljave in moči,
C. izenačenje potenciala,
D. telefonske inštalacije,
E. hišna govorna naprava,
F. skupinska antenska napeljava,
G. strelovodna napeljava,
H. izvedbena dokumentacija in meri-

tve.
Skupna ocenjena vrednost naročila zna-

ša 17,000.000 SIT.
4. (b) točka (“Če predvidena oddaja de-

lov ali sklopov naročila posebej, obseg sklo-
pov in možnosti potegovanja za en sklop,
več sklopov ali za vse skupaj”) in se pravilno
glasi:

Ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki
so predmet javnega naročila, v celoti, torej
vse sklope (I., II. in III.) v kompletu. Po-
nudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje
del posameznega sklopa ali za izvajanje po-
sameznih del iz posameznega sklopa.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 40301/015/99 Ob-12694
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slo-
venj Gradec, tel. 0602/41-114, faks
0602/43-261.

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

3. Kraj izvedbe del: Slovenj Gradec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-

tacija poslovno stanovanjskega objekta
Glavni trg 28.

Ocenjena vrednost del je 174,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: v skladu z razpisni-
mi pogoji lahko ponudniki poleg projektira-
ne ponudijo tudi druge variante.

(b) Ponudnik, ki bo ponudil samo svojo
varianto, se ne bo upošteval.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
10. 12. 1999, dokončanje del: 30. 8.
2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5,
Slovenj Gradec, vložišče, Tanja Meh.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 10. 1999
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:

– razpisna dokumentacija brez projek-
tov: 2.000 SIT,

– razpisna in projektna dokumentacija:
26.000 SIT.

Projektno dokumentacijo je možno do-
biti po predhodnem naročilu v roku 3 dni.

Način plačila: virman, ŽR št.
51840-630-25638.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 11. 1999 do 13.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče.

10. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
9. 11. 1999 ob 9. uri, Mestna občina Slo-
venj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec, sej-
na soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: akceptni nalog ali trasirana meni-
ca z menično izjavo v višini 5% od ponudbe-
ne cene.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: so navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: navedena v razpisni dokumenta-
ciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: v skladu z razpisnimi
pogoji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Branko Malek,
0602/41-114.

17., 18.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 00995 Ob-12783
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta Krških žrtev 14,
8270 Krško, faks 0608/22-221.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
z izvedenim javnim razpisom za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Osnovna šola Jurij
Dalmatin Krško.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija ravne strehe na nižji stopnji OŠ
Jurija Dalmatina v Krškem.

Ocenjena vrednost razpisanih del:
10,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo eno varianto, v skladu s pogoji iz
razpisne dokumentacije.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek: takoj
po sklenitvi pogodbe; dokončanje: 31. 12.
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško, Oddelek za družbene dejavno-
sti, CKŽ 14, Krško.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 15. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno vplačati 5.000 SIT na ŽR
51600-630-13042.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
dostaviti najkasneje do 28. 10. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Krško, CKŽ 14,
8270 Krško, Oddelek za družbene dejav-
nosti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 28. 10. 1999
ob 10.30, na naslovu naročnika, v sejni
sobi D.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija v višini 5% ocenjene vrednosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu z navodilom o izvrševanju proraču-
na RS.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v
razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvig-
ne pri naročniku.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 12. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (40%), plačilni pogoji (30%), re-
ference ponudnika (20%), sposobnost po-
nudnika, da izvede javno naročilo brez po-
dizvajalcev oziroma poslovnega sodelova-
nja (10%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije so na razpolago



Stran 5450 / Št. 81-82 / 8. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

na Občini Krško, CKŽ 14, Krško, pri Zdrav-
ku Pilipoviču, tel. 0608/22-771, vsak de-
lovni dan med 7. in 8. uro.

17., 18.
Občina Krško

Št. 14/2-48 Ob-12784
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vrhnika, Tržaška c. 1, 1360
Vrhnika, 755-158.

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

3. Kraj izvedbe del: Osnovna šola Vrhni-
ka – novogradnja.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zuna-
nja ureditev osnovne šole na Vrhniki –
novogradnja; 145,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: takoj po pod-
pisu pogodbe, 90 dni od pričetka del.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
pooblaščenec investitorja: Primis Vrhnika,
d.d., Tržaška c. 23, Vrhnika.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 10. 1999 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, z virmanom na
žiro račun Primis Vrhnika, d.d., št.
50110-601-29525, pri APP Vrhnika.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Vrhnika, Oddelek za
urejanje prostora in komunalne zadeve, Tr-
žaška 1, 1360 Vrhnika.

Ponudbe morajo biti zapečatene z ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba”, z navedbo jav-
nega razpisa.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 11. 1999 ob 12. uri, v sejni sobi Obči-
ne Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika.

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 3,000.000 SIT, z veljavnostjo do poteka
opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko
posamezna dela odda kooperantom, sklad-
no s pogoji iz razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dokazilo o registraciji, odločba o izpolnjeva-

nju pogojev za opravljanje dejavnosti, spo-
sobnost in reference s področja predmet-
nega naročila.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do pričetka od-
piranja ponudb, po tem roku lahko naročnik
vnovči garancijo za resnost ponudbe, koli-
kor bo ponudnik izbran kot najugodnejši in
bo ponudbo umaknil ali spremenil pogoje iz
nje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60%, reference 20%, rok izvedbe 10%, ga-
rancija 5%, posebne ugodnosti 5%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na Pri-
mis Vrhnika, d.d., pri Gutnik Liljani in Pivk
Goranu, inž. geod., na tel. 755-708 ali
755-616.

17., 18.
Občina Vrhnika

Št. 58/99 Ob-12786
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Markovci, Markovci 33, 2281
Markovci, tel. 062/787-68-10, faks
062/787-68-11.

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

3. Kraj izvedbe del: Markovci.
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 inštalacijska dela za
gradnjo večnamenske poslovne zgrad-
be v Markovcih. Orientacijska vrednost je
145,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: delo se oddaja v enem
sklopu.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi svo-
je variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni za-
četek del je 1. 12. 1999 in dokončanje del
31. 7. 2000, čas izvedbe 8 mesecev.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Markovci, Občinska uprava, Markovci
33, 2281 Markovci (ob dvigu predložiti do-
kazilo o plačilu za razpisno dokumentacijo).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 5. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
občine, št. 52400-630-000-0020855, z
namenom nakazila: javni razpis – večnamen-
ska poslovna zgradba.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 11. 1999 do 15.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Markovci, Občinska
uprava, Markovci 33, 2281 Markovci.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in ožigosani ovojnici, z navedbo točne-
ga naslova: Občina Markovci, Markovci 33,
2281 Markovci, s pripisom “Ne odpiraj –
ponudba”, z navedbo številke objave javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS in predmeta
javnega naročila. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 1999 ob 8. uri, v sejni sobi Občin-
skega sveta občine Markovci, Markovci 33,
2281 Markovci.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 1,000.000 SIT in z veljavnostjo 60 dni od
dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v pogod-
bi kot obvezni sestavini razpisne dokumen-
tacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal v sklopu le enemu izvajalcu, ki
lahko angažira podizvajalce pod pogoji iz
razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
no poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in 63/98).

14. Datum, po katerem 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.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (70 točk), reference ponudnika
(15 točk), rok dokončanja del (5 točk), ga-
rancijski rok (5 točk), ugodnejši plačilni po-
goji (3 točke), ostale ugodnosti (2 točki).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ogled lokacije in vpogled projektne do-
kumentacije je možen vsak delovni dan med
8. in 15. uro, po predhodnem dogovoru s
kontaktno osebo javnega naročila Franc
Zmazek, tel. 062/787-68-10.

17., 18.
Občina Markovci

Št. 35205-41/98 Ob-12785
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Puconci, Puconci 80, 9201
Puconci, tel. 069/45-91-00, faks
069/45-91-01.

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

3. Kraj izvedbe del: naselje Puconci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
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tev glavnih prometnic – II., III. in IV. faza.
Ocenjena vrednost naročila znaša
149,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka del: ta-

koj po podpisu pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo vsak delovni dan pri kontaktni osebi
Mitji Crnkovič, tel. 069/45-91-00, v pro-
storih Občinske uprave občine Puconci, Pu-
conci 80.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 20. 10. 1999 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanom na
žiro račun Občina Puconci, št.
51900-630-76085 ali na blagajni Občine
Puconci.

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo ter polni naslov: ponud-
niki morajo ponudbe predložiti na naslov
naročnika najkasneje do 8. 11. 1999 do
11. ure. Zapečatene kuverte morajo biti ja-
sno označene z napisom: “Ne odpiraj – po-
nudba za prometnice”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 11. 1999 ob
12. uri, v sejni sobi Občine Puconci, Pu-
conci 80. Na javno odpiranje so vabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo pred od-
piranjem predložiti pisna pooblastila za za-
stopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če je v tem postopku zahtevana:
navedena v razpisni dokumentaciji.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se bodo izvajala v skladu s določba-
mi v pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno naročilo: ponudnik, ki mu bo dodelje-
no naročilo, bo sklenil z naročnikom po-
godbo.

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 naj predložijo zahteve v skladu s
40. členom ZJN, ki dokazujejo sposobnost
podjetja.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

Občina Puconci

Št. 2724/99 Ob-12824
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, tele-
faks 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Domžale-Laze.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-

lov, ki se bodo oddajali posamično: doba-
va in montaža optičnih kablov OPWR na
relaciji Domžale-Laze.

Ocenjena vrednost razpisa je
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: ne, delnih ponudb ne bo-
mo upoštevali!

c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ne.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
8 dni od podpisa pogodbe.

Dokončanje del je predviden v roku 2
mesecev od podpisa pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 1315-255 v sobi št. 16 na naslovu Elek-
tro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56/VI,
Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 15. 10. 1999 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija bo na razpolago za pla-
čilo 30.000 SIT na žiro račun Elektro Ljub-
ljana št. 50102-601-90004, sklic na števil-
ko 007991-276.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 29. 10. 1999 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana
d.d., Služba za javna naročila, 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 in montažo optičnih kablov OPWR na
relaciji Domžale-Laze - Ne odpiraj!”

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 10. 1999,
ob 12. uri v sejni sobi v VII. nadstropju druž-
be Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c.
56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti, z veljavnostjo 90 dni od objave v
Uradnem listu RS.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
gotovinsko plačilo ali kompenzacija nepla-

čane električne energije brez stroškov kom-
penzacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ne.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika in veljavno
dovoljenje pristojnega upravnega organa, ki
ni starejše od 90 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od objave v Uradnem listu RS,

– BON 1, BON 2 oziroma BON 3, ne
starejši od 30 dni od objave v Uradnem listu
RS,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od objave v Uradnem listu RS,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov ponudnika oziroma njegovega podi-
zvajalca,

– izjava podizvajalca ali pogodba o skup-
nem nastopanju, če ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-
ga sodelovanja.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be je 90 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

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

– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za izved-

bo takih del v elektrogospodarskih družbah
v Sloveniji,

– rok izvedbe del,
– standard ISO 9000.
16. 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 22. 10. 1999.

17. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedba če je bila objavlje-
na: ne!

18.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 49-255/99 Ob-12863
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Nova Gorica, Trg E.
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, po poobla-
stilu RS Ministrstva za zdravstvo, Štefanova
5, 1000 Ljubljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Stara gora pri Novi
Gorici.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
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lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija in nadzidava Paviljona 4.

Ocenjena vrednost : 148,000.000 SIT.
(b) (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: december
1999, maj 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
jekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000
Nova Gorica, kont. oseba: Marjana Vodopi-
vec, univ. dipl. arh., tel. 065/128-00.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo do 20. 10.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, ŽR:
52000-601-10243.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Nova Gori-
ca, soba št. 38 - I. nadstropje, Trg E. Kar-
delja 1, 5000 Nova Gorica, v zapečateni
kuverti s pripisom: Ne odpiraj - ponudba:
“Adaptacija in nadzidava Paviljona 4, Stara
gora“ in številka javnega razpisa.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 11. 1999 ob 12.30, zelena dvorana - I.
nadstropje, Mestna občina Nova Gorica, Trg
E. Kardelja 1, Nova Gorica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe, ter ustrezni iz-
javi banke za dobro izvedbo del v pogodbe-
nem roku in odpravo pomanjkljivosti v ga-
rancijskem roku, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

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: 8. 1. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference ponudnika in podi-
zvajalcev za tovrstna dela, rok izvedbe, ga-
rancijski rok za izvedena dela in vgrajene
materiale, finančna sposobnost.

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.
MO Nova Gorica

Ob-12886
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. Kraj izvedbe del: Piran, Vrtna ulica 1.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preno-
va počitniškega doma v Piranu,
29,800.000 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: začetek del:
30. 11. 1999, dokončanje del: 28. 4. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževa-
nje in šport, Trubarjeva 5, Ljubljana, soba
23/III. nad., Neva Ribnikar-Kastelic, med
10. in 12. uro, vsak delovnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, ŽR št.
50100-845-50358, sklic na št. 713003, s
pripisom JR-1/99 – obnova počitniškega
doma v Piranu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 10. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za predšolsko
vzgojo, izobraževanje in šport, Trubarjeva
5, Ljubljana, soba 23/III. nad., Neva Ribni-
kar-Kastelic – osebno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 10. 1999 ob 12.15, Mestna občina
Ljubljana, Trubarjeva 5, soba 23/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
nepreklicna bančna garancija, vnovčljiva na
prvi poziv v višini 5% od razpisane vredno-
sti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeni v razpisni dokumentaciji.

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

morejo umakniti ponudbe: od 28. 10. 1999
od 12. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
70%, reference 30%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: določeno v razpisni dokumentaciji.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Ob-12976
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacque-
tova 17, 1109 Ljubljana, tel.
061/137-53-75, faks 061/137-54-13.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca 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: grad-
bena, obrtniška in inštalacijska dela na
adaptaciji paviljonske stavbe Kmetijske-
ga inštituta Slovenije. Ocenjena vrednost
za I. fazo je 148,400.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi le kom-
pletna gradbena, obrtniška in inštalacijska
dela za I. fazo.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: datum predvi-
denega pričetka del je 15. 12. 1999 in
dokončanja I. faze je 10. maj 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
SPINO II, d.o.o., 1108 Ljubljana, Dolenjska
c. 188, tel. 061/127-42-47.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na žiro račun
50106-601-1578, z virmanom ali splošno
položnico.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 11. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Kmetijski inštitut Slovenije,
1109 Ljubljana, Hacquetova 17, v primeru
osebne predaje ponudbe na isti naslov v
tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 11. 1999 ob 13. uri, v sejni sobi upravne
zgradbe Kmetijskega inštituta Slovenije,
Ljubljana, Hacquetova 17.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih iz razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo, zahteva-
no po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 12. 1999.

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

a) cena,
b) reference,
c) plačilni pogoji,
d) garancijski rok.
Merila in njihova uporaba za ocenjevanje

so določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: SPINO II, d.o.o., Dolenjska cesta 188,
Ljubljana, tel. 061/127-42-47.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: je
ni bilo.

18.
Kmetijski inštitut Slovenije
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Št. 9101-20-3/99 Ob-12977
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, območna enota Nova Gorica,
Gradnikove brigade 1, Nova Gorica.

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

3. Kraj izvedbe del: Tolmin, Trg maršala
Tita št. 8.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:  izved-
ba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih
del zaradi sanacije strehe, zamenjavo
oken v I. in II. nadstropju in obnovo sani-
tarij v I. in II. nadstropju v skupni ocenjeni
vrednosti 6,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: javno naročilo se od-
daja v sklopih:

– sanacija strehe,
– zamenjava oken v I. in II. nadstropju,
– obnova sanitarij v I. in II. nadstropju.
Ponudniki se lahko potegujejo za izvedbo

vsakega posameznega sklopa posebej, več
sklopov skupaj ali pa za celotno naročilo.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: izde-
lani so popisi del.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so sprejemjive, kolikor so obrazložene in
utemeljene ter upoštevajo dejansko stanje
objekta.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek je mesec november 1999, dela mo-
rajo biti zaključena do 31. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pi-
sne zahteve za razpisno dokumentacijo sku-
paj z dokazilom o plačilu stroškov razpisne
dokumentacije, je potrebno poslati na na-
slov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, Območna enota Nova Gorica, Prav-
no kadrovski oddelek, Gradnikove brigade
1, Nova Gorica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokum-
netacijo lahko ponudniki zahtevajo do 15.
10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumen-
tacije znašajo 10.000 SIT in jih je potrebno
nakazati na žiro račun Zavoda za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, Območna enota
Nova Gorica, št. 52000-609-5007.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo pred-
ložiti ponudbe do 20. 11. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, Območna enota Nova Go-
rica, Gradnikove brigade 1, 5000 Nova Go-
rica (sprejemna pisarna – vložišče).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba”
in številko Uradnega lista RS, v katerem je
bil objavljen razpis ter navedbo predmeta –
posameznega sklopa javnega naročila. Na

hrbtni strani kuverte ali ovojnice mora biti
označen točen naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 20. 11. 1999 ob 13.30 na naslovu
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Območna enota Nova Gorica, Gradnikove
brigade 1, sejna soba št. 32/III. nadstropje.

Javno odpiranje ponudb izvede strokov-
na razpisna komisija.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb morajo
predložiti pisna pooblastila za sodelovanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki so dolžni predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 5% po-
nudbene cene. Izplačljivo na prvi poziv. Ga-
rancija mora veljati še 10 dni po poteku
veljavnosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
so določeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo naročilo
oddal s pogodbo v celoti ali po sklopih iz-
branemu izvajalcu, ta pa lahko posamezne
dele odda podizvajalcem, 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:
so določene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, rok izvedbe, plačilni pogoji, ga-
rancijski roki in drugi pogoji, navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije lahko zahtevajo po-
nudniki na naslovu: Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Območna enota Nova
Gorica, kontaktna oseba je Lidija Merljak,
tel. 065/12-81-226, faks 065/28-379.

17., 18.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Območna enota Nova Gorica

Št. 351-03-2117/99 Ob-12994
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Do-

brova-Polhov Gradec, Ul. Vladimirja Dolni-
čarja 2, 1356 Dobrova.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člena ZJN): ponovitev javnega raz-
pisa za izbiro izvajalca brez omejitev (18.
člena ZJN).

3. Kraj izvedbe del: Dobrova.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja občinske stavbe s poslovnimi pro-
stori in prostori splošnega družbenega
pomena z vsemi deli. Ocenjena vrednost
del v celoti je ca. 400 mio SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: dela se oddajajo kot
celota.

5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek no-
vember 1999, rok dokončanja po predlo-
ženem terminskem planu.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudbeniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na sedežu Občine Dobrova- Pol-
hov Gradec, Ul. Vladimirja Dolničarja 2,
1356 Dobrova.

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

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
3. 11. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Dobrova- Polhov
Gradec, Ul. Vladimirja Dolničarja 2, 1356
Dobrova, občinska uprava.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: »Ponudba na razpis« –
Ne odpiraj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 11.
1999 ob 13. uri v prostorih Občine Do-
brova-Polhov Gradec. Predstavniki ponud-
nikov morajo predložiti strokovni komisiji,
ki bo vodila odpiranje, pooblastila za za-
stopanje.

10. Za resnost ponudbe ter priznanje
sposobnosti se mora predložiti k ponudbi:

– registracijo podjetja,
– BON 1, BON 2 oziroma BON 3,
– podatke o strokovnem kadru,
– reference,
– seznam tehnične opreme,
– ponudbena cena in ugodnosti,
– garancija za izvedbo,
– bančna garancija za resnost ponudbe.
Glavni pogoj je financiranje in izvedba

projekta. Denarnih plačil ni.
Način plačila je določen v razpisni doku-

mentaciji.
11., 12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno- poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb, 3. 11. 1999 do 13. ure.

15.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico:
– da najcenejše ponudbe ne izbere kot

najprimernejšo,
– da v pogodbi določi najtančnejše po-

goje,
– da odstopi od oddaje del ne glede na

razloge.
V teh primerih ponudbenik nima pravice

uveljavljati odškodnine iz tega naslova.
Ostale informacije o ponudbi lahko po-

nudbeniki dobijo pri županu Občine Dobro-
va- Polhov Gradec v času uradnih ur, in
sicer na tel. 641-458, 641-459.

Naročnik bo obvestil ponudnike o izbiri
najugodnejšega ponudnika v roku 15 dni
od odpiranja ponudb.

17., 18.
Občina Dobrova-Polhov Gradec
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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

Št. 01/172/99 Ob-12828
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska
1a, Kranjska Gora, tel. 064/881-846, faks
064/881-350.

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

Navedba vsebine: PGD, PZI kolesarska
pot od Gozd Martuljka (zaključka projekta
1. faze koloesarske poti od Rateč do Gozd
Martuljka v km 11.415) do Jesenic (km
23.8)  kot daljinsko kolesarsko pot ter
ustrezno navezavo na obstoječe stanje ozi-
roma cestno omrežje mesta Jesenic. V skla-
du s projektno nalogo je potrebno izdelati
tudi druge spremljajoče projekte, ki so po-
trebni zaradi tehnologije gradnje in pogoje-
ni s soglasji.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projekta PGD,
PZI kolesarske poti od Gozd Martuljka
do Jesenic kot daljinske kolesarske po-
ti. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Kranjska Gora –
odsek Gozd Martuljek – do platoja Karavan-
ke – priključek na obstoječi sistem.

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 usposob-
ljeni za tovrstna projektiranja.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po-
nudnik bo izbran v skladu z ZJN.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo navesti imena in stro-
kovne reference osebja odgovornega za iz-
vedbo.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo izvesti na-
ročilo v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto v razpisni dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi svo-
je variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok za oddajo naročila
je 15. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, Kranj-
ska Gora, tel. 064/881-846 – tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-

tacija je na voljo 8 dni od dneva objave
razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na ŽR Dominvest,
d.o.o., št. 51530-601-13474; s pripisom
– za razpisno dokumentacijo kolesarska
pot.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do 25.
10. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kranjska Gora, Ko-
lodvorska 1a, Kranjska Gora. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napi-
som “Ne odpiraj – ponudba za PGD/PZI
Kolesarske poti”, na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 10. 1999
ob 13. uri v prostorih Občine Kranjska Go-
ra, Kolodvorska 1a.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: akceptni nalog v višini 10% ocenjene
vrednosti del, ki mora veljati do izbire po-
nudnika.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo bo izvrše-
no v 60 dneh od dneva oddaje naročila.

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:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana za opravljanje dejav-
nosti v skladu z zahtevami razpisa in odred-
bo o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po roku za odpi-
ranje ponudb, to je po 25. 10. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): celovi-
tost ponudbe, reference s področja razpisa-
nega dela, usposobljenost ponudnika za rea-
lizacijo ponudbenih del, cena, rok izvedbe.

18. Druge informacije o naročilu: vsak
delovni dan od 8. do 9. ure po predhodnem
dogovoru s kontaktno osebo Dominvest,
d.o.o., Zdravko Noč, udig. tel.
064/862-167.

19., 20.
Po pooblastilu: Dominvest, d.o.o.

Št. 35005-7/98-99 Ob-12829
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran,
Županja Vojka Štular, faks 066/746-205.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava ureditvenega
načrta za Center Portoroža, orientacijska
vrednost del je 11,000.000 SIT. Izvajalec
mora pridobiti ločeno ponudbo za kartni ma-
terial in geodetska dela.

4. Kraj izvedbe: Piran.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: je predpisana.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

– 18. člen zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97),

– 36. in 76. člen zakona o urejanju na-
selij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/88 in Ur. l. RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),

– 12.  in 38. člen statuta Občine Piran
(Ur. objave št. 8/95, 45/97 in Ur. l. RS, št.
7/96).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudnik mora predložiti seznam sodelavcev
ki sodelujejo pri izdelavi razpisanih del. Ob-
vezno je potrebno navesti: odgovornega
vodjo projekta, odgovorne nosilce za posa-
mezne naloge in področja, (urbanistični,
krajinski, prometno-tehnični, komunalno-in-
frastrukturni del, stroški izvedbe posegov,
geodetska dela in izdelava poročila o vplivih
na okolje) in zunanje sodelavce. Ponudba
mora vsebovati izjave zunanjih sodelavcev,
da pristopajo k sodelovanju pri izdelavi raz-
pisanih del.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: razpisano delo se izvaja v
celoti.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik ponudi samo eno va-
rianto, ker je bil predhodno opravljen javni
natečaj in izbrana variantna rešitev. Zaželje-
no je, da se znotraj programskih izhodišč,
ki so predmet razpisa, predlaga variantne
rešitve za določene posege (garažna hiša,
prometna ureditev, stanovanjski objekt, par-
kovne ureditve, itd).

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del je v no-
vembru 1999, po izbiri izvajalca in konča-
nje del bo decembra 2000, trajanje naroči-
la je 13 mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Piran, Urad za urejanje prostora, Tarti-
nijev trg 2, Piran (informacije Boris Kočevar
in Nataša Umek).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, plačljivo z virmanom na
žiro račun št. 51410-637-20808 uprave
Občine Piran.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: v četrtek, 28. 10.
1999 do 12. uer na vložišče naročnika.
Ponudbe poslane po pošti morajo biti po-
slane priporočeno in morajo prispeti po po-
šti do zgoraj navedenega roka.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Piran, Urad za ureja-
nje prostora, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, z
vidno oznako “Ne odpiraj, Ponudba – javni
razpis za Ureditveni načrt za center Portoro-
ža, ponudba mora biti v zaprti in žigosani
ovojnici.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 28. 10. 1999 ob 13.
uri v mali sejni dvorani v stavbi Občine Pi-
ran, Tartinijev trg 2, Piran.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
vrednosti. Kolikor ponudnik, ki je bil izbran
na javnem razpisu, v roku 8 dni od prejema
pogodbe v podpis, ne sklene pogodbo z
naročnikom, lahko naročnik slene pogodbo
z drugim najugodnejšim ponudnikom, v tem
primeru ima naročnik pravico vnovčiti ga-
rancijo za resnost ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo po fazah
izdelave naloge, oziroma v skladu z dogo-
vorjenimi plačilnimi pogoji, ponudbenimi v
razpisu (predvideti odlog plačila vsaj za 6
mesecev).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: prevzemnik naloge mo-
ra biti pravna oseba, ki pa lahko k razpisu
povabi zunanje sodelavce. Ponudnik mora
podpisati izjavo o strinjanju z razpisno doku-
mentacijo in o skladnosti ponudbe z razpi-
sno dokumentacijo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokazilo o regi-
straciji, ter dovoljenje za opravljanje dejav-
nosti. Kolikor ponudnik vključi v delo zuna-
nje sodelavce, mora biti ponudbi priložena
tudi izjava njihovih delodajalcev, kolikor k
sodelovanju ni vključeno podjetje, pri kate-
rem je zunanji sodelavec zaposlen.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do dneva od-
piranja ponudb (28. 10. 1999).

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

– cena razpisanih del in plačilni pogoji –
odlog plačila vsaj za 6 mesecev – 20%,

– ugodnejši rok izdelave razpisanih del
– 20%,

– usposobljenost delovne skupine – 20%,
– tehnični nivo izdelave dokumentacije,

prezentacija (grafična obdelava in izdelek v
računalniški obliki) – 15%,

– reference s področja dela, ki je pred-
met razpisa – 15%,

– usmeritv organizacije – 10%.
Naročnik ni dolžan upoštevati najcenej-

šo ponudbo za najugodnejšo.
Ponudba mora biti veljavna najmanj 120

dni od oddaje ponudbe.
18. Druge informacije o naročilu: druge

informacije so navedene v razpisni doku-
mentaciji.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo pred-
hodne objave.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 1
z dne 9. 1. 1999.

Občina Piran

Št. 90005-4/1999-5 Ob-12901
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-

nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-48-22.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega vzpo-
stavitev sistema planiranja in spremlja-
nja izvajanja geodetskih del, 9,900.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca in naročnika.

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 različnih strok, kot je
to določeno v razpisni dokumentaciji, pred-
vsem pa strokovnjaki s področja organizaci-
je in informatike.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o geodetski službi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
niki morajo navesti imena in strokovne kvali-
fikacije osebja, ki je odgovorno za izvedbo
naloge, kot je to določeno v razpisni doku-
mentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se ne morejo po-
tegovati samo za del storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko za
aplikacijo predlaga več variant glede upora-
be programske opreme.

(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 začetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja del je
opredeljen z uveljavitvijo pogodbe, dokon-
čanje pa je določeno v razpisni dokumenta-
ciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana; kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P03, tel.
061/178-4922.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 10. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo; cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
2.500 SIT - ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 19. 10. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana; Kontaktna oseba: Nives Jurcan,
soba P03.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 10. 1999 ob 11. uri, Geodetska upra-
va 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, 10%

od ponudbene vrednosti naloge, veljavnost
do 29. 12. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naloge financira
naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalca, vendar mora več kot 50% de-
la opraviti sam, njihovo pravno razmerje do-
loča razpisna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 19. 10. 1999.

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: še ni bila
objavljena - 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 17. septembra 1999
v Uradnem listu RS, št. 76 pod številko
objave Ob-11473.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 90315-34/1999-1  Ob-12903
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slov-
enije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-49-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Usklajevanje podatkov in dovz-
drževanje DKN na IOGU Ljubljana na
območju MOL-a: območje L2-II:
9,250.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v pro-
storih IOGU Ljubljana.

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 nalogo, ki jo
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 storitve oziroma naloge
so že opredeljeni v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba naloge poteka po zah-
tevah naročnika, opredeljenih v razpisni do-
kumentaciji.
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja nalo-
ge je opredeljen z uveljevitvijo pogodbe ozi-
roma prevzemom podatkov, dokončanje pa
je določeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ge-
odetska uprava Republike Slovenije, Zem-
ljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Kon-
taktna oseba: Nives Jurcan, soba P3. tel.
061/178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 10. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačilo: cena enega izvoda razpi-
sne dokumentacije je 2.500 SIT – ŽR:
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 19. 10. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Repub-
like Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P3.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
19. 10. 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 naloge- veljavnost do
20. 12. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo financira
naročnik v fiksnem znesku 500.000 SIT os-
talo pa sofinancer.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 10. 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: še ni bila
objavljena – 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne: to je prva objava.

Geodetska uprava RS

Št. 90315-33/1999-1 Ob-12906
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slov-
enije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-49-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Izdelava datotek in kotrolnih izri-
sov DKN: 1,820.000 SIT.

3.2. Izdelava DKN – območje 99-19:
590.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: nalogi se izvajata 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 nalogi, ki ju
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 na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki
morajo navesti imena in strokovne kvalifikaci-
je osebja, ki je odgovorno za izvedbo naloge
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli storitve oziroma naloge
so že opredeljeni v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba nalog poteka po zahte-
vah naročnika, opredeljenih v razpisni do-
kumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja po-
samezne naloge je opredeljen z uveljevitvijo
pogodbe oziroma prevzemom podatkov,
dokončanje pa je določeno v razpisni doku-
mentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, Kontakt-
na oseba: Nives Jurcan, soba P3.
tel. 061/178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 10. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo: cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
2.500 SIT – ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 19. 10. 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:
19. 10. 1999 ob 11.30; 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 naloge – veljavnost do
20. 12. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo 3.1 finan-
cira v celoti naročnik, naloga 3.2. pa se
financira v približnem razmerju: 45% naroč-
nik in 55% sofinancer.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 10. 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: še ni bila
objavljena – 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: to je prva objava.

Geodetska uprava RS

Št. 90315-35/1999-1  Ob-12909
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks 061/178-49-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Usklajevanje podatkov in dovz-
drževanje DKN na IOGU Ljubljana na ob-
močju MOL-a: območje L2-I:
9,250.000 SIT

4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v pro-
storih IOGU Ljubljana.

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 nalogo, ki jo
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 storitve oziroma naloge
so že opredeljeni v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba naloge poteka po zah-
tevah naročnika, opredeljenih v razpisni do-
kumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja nalo-
ge je opredeljen z uveljevitvijo pogodbe ozi-
roma prevzemom podatkov, dokončanje pa
je določeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
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merska ulica 12, 1000 Ljubljana, Kontakt-
na oseba: Nives Jurcan, soba P3.
tel. 061/178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 10. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo: cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
2.500 SIT – ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 19. 10. 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:
19. 10. 1999 ob 10. uri; Geodetska upra-
va 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 naloge- veljavnost do
20. 12. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogo financira
naročnik v fiksnem znesku 500.000 SIT os-
talo pa sofinancer.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 10. 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: še ni bila
objavljena – 1. objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: to je prva objava.

Geodetska uprava RS

Št. 99 Ob-12967
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor, faks: 062/316-573.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozne storitve; oce-
njena vrednost naročila: 13,600.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije

osebja  odgovornega za izvedbo storitve:
da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev, od 1. 1.
2000 do 31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za
javna naročila, Ljubljanska ulica 5, Mari-
bor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 3. 11. 1999,
do 12. ure

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT negotovinsko na
žiro račun št.: 51800-603-33486 - za raz-
pisno dokumentacijo, s pripisom za »Pre-
vozne storitve«.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 3. 11. 1999, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica
5, Maribor.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 4. 11. 1999, ob 12.30, 16. etaža Ki-
rurške stolpnice – mala konferenčna dvora-
na.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
1,000.000 SIT bančne garancije za resnost
ponudbe z veljavnostjo do 15. 1. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v  drugih dokumentih: 60-dnevni pla-
čilni rok od datuma prejema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: en nosilec posla.

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. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
predložitev ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;

4. da ima poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom, zapadle do
dneva izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan določen za pred-
ložitev ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2
ali BON-3  ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo po-
slovne banke, ki vodi ponudnikov žiro ra-
čun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran (velja za ponudnike, ki ne predlo-
žijo obrazca BON-2 ali BON-3), datum iz-
daje dokumenta ne sme biti starejši od 30
dni (na dan določen za predložitev po-
nudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke iz prodaje, izkazane

pod zap. št. 8 obrazca BON-1 enake ali
večje od razpisane vrednosti na katero se
prijavlja ali

– čiste prihodke iz prodaje, izkazane
pod zap. št. 11 obrazca BON-3 enake ali
večje od razpisane vrednosti na katero se
prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance sta-
nja, enake ali večje od razpisane vrednosti
na katero se prijavlja;

6. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prejema računa;

7. da  ima vsaj 5 avtobusov s 45 se-
deži;

8. da bo storitve opravljal vse dni v
letu pod enakimi pogoji;

9. da ima garancijo za resnost ponud-
be v višini 1,000.000 SIT, z veljavnostjo do
15. 1. 2000;

10. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik, ob sklenitvi pogodbe o izvajanju
storitev, zahteval.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od  vključno
4. 11. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril  (21. člen ZJN); najniž-
ja končna vrednost predračuna.

18. Druge informacije o naročilu: poten-
cialni ponudniki lahko zahtevajo informacije
o razpisanih vrstah in količinah storitev od
skupine za javna naročila (telefon
062/317-221, int. 63-10, 63-11), katera
bo le-te posredovala po pošti.

19., 20.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-12969
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor, faks: 062/316-573.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: varovanje premoženja (fizič-
no in tehnično varovanje premoženja);
ocenjena vrednost naročila: 33,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
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6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev, od 1. 1.
2000 do 31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za jav-
na naročila, Ljubljanska ulica 5, Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 11. 1999,
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št.: 51800-603-33486 - za
razpisno dokumentacijo, s pripisom za »Va-
rovanje premoženja«.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 12. 11. 1999,
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica
5, Maribor.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 11. 1999, ob 11. uri, 16. etaža Kirurške
stolpnice – mala konferenčna dvorana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
1,000.000 SIT, bančna garancija za resnost
ponudbe, z veljavnostjo do 15. 1. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v  drugih dokumentih: 60-dnevni pla-
čilni rok od datuma prejema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: en nosilec posla.

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. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
predložitev ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;

4. da ima poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom, zapadle do
dneva izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan določen za pred-
ložitev ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3  ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslov-
ne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3), datum izdaje doku-
menta ne sme biti starejši od 30 dni (na dan
določen za predložitev ponudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali,

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali,

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke iz prodaje, izkazane

pod zap. št. 8 obrazca BON-1 enake ali
večje od razpisane vrednosti na katero se
prijavlja ali

– čiste prihodke iz prodaje, izkazane
pod zap. št. 11 obrazca BON-3 enake ali
večje od razpisane vrednosti na katero se
prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance sta-
nja, enake ali večje od razpisane vrednosti
na katero se prijavlja;

6. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prejema računa;

7. da bo opravljal storitve 24 ur na
dan, vse dni v letu pod enakimi pogoji;

8. da bosta storitve opravljala dva iz-
vajalca 24 ur na dan in en izvajalec 16 ur na
dan (popoldne in ponoči);

9. da so izvajalci storitev strokovno
usposobljeni po zakonu o zasebnem varo-
vanju in obveznem organiziranju službe va-
rovanja (Ur. l. RS, št. 32/94);

10. da ima standardizirano poslova-
nje po mednarodno primerljivih kriteirjih (ISO
9001);

11. da ima vsaj 200 redno zaposle-
nih in primerno usposobljenih varnostnikov
vpisanih v evidenco varnostnikov pri Zborni-
ci RS za zasebno varovanje;

12. da ima center za sprejem signa-
lov alarma z varovanega objekta, sistem
brezžičnih zvez med dežurnim centrom, var-
nostniki in intervencijskimi skupinami in si-
stem intervencijskega varovanja z mobilnimi
skupinami;

13. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, z veljavnostjo
do 15. 1. 2000;

14. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik, ob sklenitvi pogodbe o izvajanju
storitev, zahteval.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od  vključno
15. 11. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril  (21. člen ZJN); najniž-
ja končna vrednost predračuna.

18. Druge informacije o naročilu: poten-
cialni ponudniki lahko zahtevajo informacije
od skupine za javna naročila (telefon
062/317-221, int. 63-10, 63-11).

19., 20.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-12970
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor, faks: 062/316-573.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: fotokopiranje in raz-

množevanje, ocenjena vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev, od 1. 1.
2000 do 31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za jav-
na naročila, Ljubljanska ulica 5, Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 3. 11. 1999,
do 12. ure

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št.: 51800-603-33486 - za
razpisno dokumentacijo, s pripisom za »Fo-
tokopiranje in razmnoževanje«.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 3. 11. 1999, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica
5, Maribor.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 4. 11. 1999, ob 11. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice – mala konferenčna dvo-
rana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
1,000.000 SIT, bančna garancija za resnost
ponudbe, z veljavnostjo do 15. 1. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v  drugih dokumentih: 60-dnevni pla-
čilni rok od datuma prejema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: en nosilec posla.

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. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
predložitev ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;

4. da ima poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom, zapadle do
dneva izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan določen za pred-
ložitev ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3  ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslov-
ne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
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(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3), datum izdaje doku-
menta ne sme biti starejši od 30 dni (na dan
določen za predložitev ponudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke iz prodaje, izkazane

pod zap. št. 8 obrazca BON-1 enake ali
večje od razpisane vrednosti na katero se
prijavlja ali

– čiste prihodke iz prodaje, izkazane
pod zap. št. 11 obrazca BON-3 enake ali
večje od razpisane vrednosti na katero se
prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance sta-
nja, enake ali večje od razpisane vrednosti
na katero se prijavlja;

6. da zagotavlja 100% razpisanih vrst
storitev;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prejema računa;

8. da bo storitve opravljal v prostorih
bolnišnice;

9. da bo delovni čas od 7. do 15. ure
vsak delovni dan;

10. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, z veljavnostjo
do 15. 1. 2000;

11. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik, ob sklenitvi pogodbe o izvajanju
storitev, zahteval.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od vključno
4. 11. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril  (21. člen ZJN); najniž-
ja končna vrednost predračuna.

18. Druge informacije o naročilu: poten-
cialni ponudniki lahko zahtevajo informacije
o razpisanih vrstah in količinah storitev od
Skupine za javna naročila (telefon
062/317-221, int. 63-10, 63-11), katera
bo le-te posredovala po pošti.

19., 20.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 351/01-94/98  Ob-12968
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a,
5270 Ajdovščina, faks 065/161-91-30.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije za dozidavo in adaptacijo
Osnovne šole Col: idejnega projekta IP,
projekta za pridobitev gradbenega do-
voljenja PGD, projekta za razpis PZR in
projekta za izvedbo PZI.

 Ocenjena vrednost naročila je
17,800.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Osnovna šola Col, Col
št. 35.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila ni rezervirana
za specifičen poklic, kolikor so izpolnjeni
vsi pogoji za opravljanje dejavnosti in vse
zahteve razpisne dokumentacije.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih nročilih, odredba o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumenta-
cije, pravilnik o podrobnejši vsebini projekt-
ne dokumentacije, zakon o graditvi objek-
tov in drugi področni prepisi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo navesti strokovne
kvalifikacije osebja, odgovornega za izved-
bo storitve.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo le za storitev v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

 Vsak ponudnik lahko v ponudbi predloži
le eno idejno arhitekturno zasnovo.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da, v okvirih projektne naloge.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila je oce-
njeno na 60 – 75 dni po podpisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 10.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): po-
nudniki morajo na žiro račun naročnika št.
52010-630-7043 nakazati znesek 10.000
SIT, s pripisom »za razpis OŠ Col dok«.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do 8. 11. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Ponudbo se
predloži v zapečateni kuverti s pripisom
»Javni razpis OŠ Col«.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 8. 11. 1999 ob 10.30
v Ajdovščini, Cesta 5. maja 6a.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 3% od
ocenjene vrednosti storitve. Garancija mo-
ra trajati 90 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji financira-
nja so določeni v pogodbi, ki je del razpisne
dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko nasto-
pa sam, s podizvajalci ali partnerji pri skup-
nem poslu, z obvezno solidarno odgovor-
nostjo partnerjev, pri čemer mora biti samo
eden vodja poslov.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: zahteve navedene v razpisni doku-
mentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po 8. 11.
1999 po 10. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): ustrez-
nost idejne arhitekrturne zasnove, osebne
reference izvajalcev, reference ponudnika,
cena. Merila bodo upoštevana na način do-
ločen v razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Občina Ajdovščina

Št. 023/99 Ob-12975
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šoštanj, Trg svobode 12,
3325 Šoštanj.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje gozdnih
cest na področju Občine Šoštanj v za-
sebnih in državnih gozdovih v letu 1999.
Ocenjena vrednost 7,100.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Šo-
štanj.

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: ZJN
(Ur. l. RS, št. 24/97), odredba o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna RS (Ur. l. RS, št. 58/94)
in uredba o pristojbini za vzdrževanje gozd-
nih cest (Ur. l. RS, št. 42/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbe ni možno deliti na
posamezne storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek po podpisu po-
godbe, rok za dokončanje 30. 11. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šo-
štanj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 10.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na ŽR Zavoda
za gozdove RS, št. 50106-603-54908.
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 18. 10. 1999 do
8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šoštanj, Trg svobo-
de 12, 3325 Šoštanj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 10. 1999 ob 9. uri, v sejni sobi Občine
Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v znesku 10%
vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do 15.
11. 1999.

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: pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po roku za
odpiranje ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skup-
na vrednost razpisanih del – do 60 točk,
reference do 10 točk, ustreznost delovnih
sredstev – do 10 točk, rok plačila – do 5
točk, fiksnost cen – do 10 točk in poseb-
ne ugodnosti – do 5 točk. Podrobnejša
opredelitev kriterijev je v razpisni dokumen-
taciji.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije na Zavodu za gozdove RS,
Savinjska c. 4, 3331 Nazarje.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 20-22 z
dne 2. 4. 1999 pod št. Ob-2232, Ur. l. RS,
št. 50 z dne 28. 6. 1999 pod št. Ob-5475,
Ur. l. RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999 pod
št. Ob-8631 Ur. l. RS, št. 73-74 z dne 10.
9. 1999 pod št. Ob-11117.

Občina Šoštanj
Zavod za gozdove RS

Ob-12998
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
vrednost naročila: zavarovanje signaliza-
cije in opreme na državnih cestah, ki jih
vzdržuje Direkcija RS za ceste.

Ocenjena vrednost: 50,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: pri
oddaji javnega naročila se bodo uporab-
ljala določila zakona o javnih naročilih
(ZJN) (Ur. l. RS, št. 24 z dne 5.5.1997) in
na njegovi podlagi izdani podzakonski ak-
ti ter vsi predpisi, veljavni v Republiki Slo-
veniji.

(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. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik lahko ponudi zava-
rovanje za celoto ali po posameznih sklo-
pih, in sicer:

1. prometni znaki,
2. varnostne ograje,
3. svetlobno signalne naprave.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: zavarovanje se bo skle-
nilo za dobo 12 mesecev od sklenitve po-
godbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(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) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 9. 11. 1999 do
8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložiš-
če, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
Zavarovanje signalizacije in opreme
cest.”-J.S.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 11. 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 1,000.000 SIT, ki mora velja-
ti vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

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

priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavju 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila:
– vrednost premije (največje možno šte-

vilo točk je 35),
Vrednostno najcenejši ponudnik prejme

35 točk, ostali pa procentualno ustrezno
manjše število točk glede na višjo vrednost
premije. Pri ponudbah, v katerih bodo po-
nujene neobičajno nizke vrednosti premije
glede na predmet javnega razpisa, bo na-
ročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahte-
val pisno podrobnejšo obrazložitev o detajl-
nih sestavinah premij v ponudbi.

– finančno stanje ponudnika (največje
možno število točk je 25)

Podatki iz letnega poročila za leto 1998
Vrednotenje poteka tako, da ponudnik z

najvišjo vrednostjo posameznega kazalnika
prejme 5 točk, drugi prejme 4 točke, tretji 3
točke, četrti 2 točki in peti 1 točko. Ostali
prejmejo 0 točk.

· delež trajnega in dolgoročnega financi-
ranja (kapital, čiste tehnične in ostale dol-
goročne rezervacije v primerjavi s celotnimi
obveznostmi do virov sredstev,

· koeficient dolgoročne pokritosti dolgo-
ročnih sredstev (kapital, dolgoročne neza-
varovane rezervacije v primerjavi z opred-
metenimi osnovnimi sredstvi),

· koeficient nalaganja tehničnih rezerva-
cij (dolgoročne in kratkoročne finančne na-
ložbe v primerjavi s čistimi tehničnimi rezer-
vacijami),

· razmerje med dejanskim in potrebnim
garancijskim skladom (dejansko stanje last-
nih virov garancijskega sklada v primerjavi s
potrebno višino garancijskega sklada),

· razmerje med zavarovalno – tehničnimi
rezervacijami in lastnim deležem premije (či-
ste tehnične rezervacije v primerjavi z last-
nim deležem premije),

– reference s področja naročil (največje
možno število točk je 25)

· državni organi in velika podjetja: 25
točk,

· državni organi in mala podjetja: 15
točk,

· velika podjetja: 5 točk.
– velikost in zanesljivost ponudnika (naj-

večje možno število točk je 15)
· letna višina obračunanih premij > šest-

desetkratnik ocenjene vrednosti: 15 točk,
· letna višina obračunanih premij > štiri-

desetkratnik ocenjene vrednosti: 10 točk,
· letna višina obračunanih premij > dvaj-

setkratnik ocenjene vrednosti: 5 točk.
Skupno največje možno število točk je

100.
18. Druge informacije o naročilu: stro-

kovne informacije posreduje Majda Pacho-
le-Skubic, univ. dipl. prav., tel.
061/178-80-14, Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, oziroma Jan
Sajovic, univ. dipl. inž. grad., Družba za
državne ceste, d.o.o., tel. 061/178-83-00.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

19., 20.
Direkcija RS za ceste
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ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Preklic

Št. 12/99 Ob-12826
Osnovna šola Vodice, Ob šoli 2, 1217

Vodice, preklicuje objavo glavnih podatkov
o izidu razpisa po tretjem odstavku 42. čle-
na zakona o javnih naročilih, ki je bil objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 73-74 z dne 10.
9. 1999, Ob-11103.

Osnovna šola Vodice

Št. 12/99 Ob-12827
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Vodice, Ob šoli 2, Vodice.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za sukcesivno doba-
vo živil, in sicer 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. zamrznjenji izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

3. Datum izbire: 11. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– 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.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki – razpisni

obrazec 7a:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, 1000 Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, Petrovče (vse točke, razen 20 in 21),
– Pomurske mlekarne, Industrija 10,

9000 Murska Sobota (vse točke, razen točk
13, 18, 20 in 21);

2. meso in mesni izdelki – razpisni
obrazec 7b:

– Kvibo, d.o.o., Kovorska 59, 4259
Tržič,

– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Tr-
novlje 17, 3000 Celje;

3. ribe in konzervirane ribe – razpisni
obrazec 7c:

– Kvibo, d.o.o., Kovorska 59, 4259
Tržič;

4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– PC Mercator, d.d., Trgovina, Slo-

venčeva 25, Ljubljana;
5. olja in izdelki – razpisni obrazec

7d:
– Osnova, d.o.o., Špruha 42, 1236

Trzin,
– PC Mercator, d.d., Trgovina, Slo-

venčeva 25, Ljubljana;
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni

obrazec 7e:
– Kmetijska zadruga, Cesta ob Sori

11, 1215 Medvode (vse točke, razen toč-
ke 8),

– PC Mercator, d.d., Trgovina, Slo-
venčeva 25, Ljubljana (točka 8);

7. zamrznjena in konzervirana zelenja-
va in sadje – razpisni obrazec 7f:

– Kvibo, d.o.o., Kovorska 59, 4259
Tržič,

– Osnova, d.o.o., Špruha 42, 1236
Trzin (točke 5 do 13 in 15 do 20);

8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
– Fructal, Tovarniška 7, Ajdovščina,
– Gusto, Avgust Gregorčič, s.p., Pre-

sad, Gabrovka 7, 1274 Gabrovka (točke 3,
8, 11, 14, 16 in 20),

– Impuls, d.o.o., Motnica 11/I, 1230
Trzin (vse točke, razen 3, 13, 16, 20 in 22);

9. žita, mlevski izdelki in testenine –
razpisni obrazec 7h:

– Žito, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana (vse, razen
točke 1),

– Osnova, d.o.o., Špruha 42, 1236
Trzin (vse, razen točke 6 in 7);

10. zamrznjeni izdelki iz testa – razpi-
sni obrazec 7i:

– Žito, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,

– PC Mercator, d.d., Trgovina, Slo-
venčeva 25, Ljubljana;

11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-
ski izdelki in keksi – razpisni obrazec 7j:

– Žito, Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,

– Rampek, d.o.o., Šmartinska 152,
1000 Ljubljana,

– PEKS Škofja Loka, Kidričeva 53,
Škofja Loka (točke 36 do 40),

– Klasek, d.o.o., Dragomerška c. 2,
Dragomer (točke 8 do 22, 24 in 26);

12. ostalo prehrambeno blago – raz-
pisni obrazec 7k:

– PC Mercator, d.d., Trgovina, Slo-
venčeva 25, Ljubljana,

– Fructal, Tovarniška 7, Ajdovščina
(točki 3 in 4).

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Vodi-
ce, Ob šoli 2, Vodice.

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

7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
točko 10.

8.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,725.946 SIT, 53,204 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999.

Osnovna šola Vodice

Št. 4/99 Ob-12686
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 23. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena v povezavi s
kvaliteto, plačilni rok, celovitost ponudbe,
dodatne ugodnosti (možnost kompenzacij),
reference ponudnikov, dobavni rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Za skupino:
– zdravila:

– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– JZZ Mariborske lekarne Maribor,

OE Farmadent Maribor;
– medicinski material in razkužila:

– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
– Simps’s, d.o.o., Ljubljana;

– sanitetni material:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
– Simps’s, d.o.o., Ljubljana,
– Studio 33, Marketing, d.o.o.,
– Medias International, d.o.o., Ljub-

ljana,
– JZZ Mariborske lekarne Maribor,

OE Farmadent, Maribor;
– RTG material:

– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– SL-MED, d.o.o., Ljubljana,
– Simps’s, d.o.o., Ljubljana;

– laboratorijski material:
– Laboratorijska tehnika Burnik,

d.o.o., Vodice,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
– Medias International, d.o.o., Ljub-

ljana,
– Mediline, d.o.o., Ljubljana;

– zobozdravstveni material:
– Studio 33, Marketing, d.o.o., Ljub-

ljana,
– Sanolabor, d.d., Ljubljana,
– Viva-Dental, Trg. podjetje Ormož,
– Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
– JZZ Mariborske lekarne Maribor,

OE Farmadent Maribor.
Po ocenitvi prispelih ponudb je komisija

ugotovila, da je za skupne tiskovine, predpi-
sane obrazce in računalniški in ostali pisar-
niški material ostala samo ena popolna po-
nudba. V skladu s prvim odstavkom 41. čle-
na ZJN ni bilo mogoče sprejeti sklepa o
priznanju sposobnosti za navedene skupi-
ne. Komisija je odločila ponoviti javni razpis
za blago iz teh skupin.

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

trebno dobaviti: zdravstveni potrošni ma-
terial.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
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10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 66 z dne 13. 9.
1999; Ob-9575.

13.
Zdravstveni dom Velenje

Ob-12777
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geo-
dezijo, Ljubljana, Jamova c. 2.

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

3. Datum izbire: 21. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference za opremo proi-
zvajalca, reference za ponudnika, tehnična
kompatibilnost z obstoječo opremo, refe-
rence za servis.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mikro+Polo, Lackova 78,
2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: UL FGG, Inštitut za
zdravstveno hidrotehniko, Ljubljana, Hajdri-
hova 28.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prenosni vzorčevalniki z
merilniki pretokov in potrebno avtoma-
tiko.

7. Pogodbena vrednost: 5,852.980,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69-70 z dne 27. 8. 1999,
Ob-10215.
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Št. 11/2/99 Ob-12778
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

A. Iskra Zaščite, d.o.o., Stegne 35, Ljub-
ljana,

B. Iskra Standard, d.o.o., Kolarjeva 24,
Ljubljana,

C. Elektronabava, d.d., Slovenska 58,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: FCO skladišča Tele-
kom Slovenije, d.d.

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

A. letvice in varovalni vstavki/1,
B. letvice in varovalni vstavki/2,
C. prenapetostni odvodniki.
7. Pogodbena vrednost:
ad A. 13,502.280 SIT,
ad B. 68,529.510 SIT,
ad C. 16,881.816 SIT.
8.

9. Število prejetih ponudb:
ad A. 4,
ad B. 6,
ad C. 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
ad A. 23,650.620 SIT, 13,502.280 SIT,
ad B. 72,443.142 SIT, 68,529.510 SIT,
ad C. 17,490.240 SIT, 16,292.400 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. 37-38 z dne 21. 5. 1999, Ob-3978.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2/99 Ob-12779
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): odločitev o izbiri najugodnej-
šega ponudnika temelji na uporabi meril,
ki so bila določena v razpisni dokumenta-
ciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

A. Elektronabava, d.d., Slovenska 58,
Ljubljana,

B. Iskra Zaščite, d.o.o., Stegne 35, Ljub-
ljana.

6. (a) Kraj dobave: FCO skladišča Tele-
kom Slovenije, d.d.

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

A. letvice,
B. zaščitni moduli,
7. Pogodbena vrednost:
ad A. 27,110.378 SIT,
ad B. 75,760.010 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
ad A. 2,
ad B. 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
ad A. 28,832.350 SIT, 27,110.378 SIT,
ad B. 154,631.180 SIT, 75,760.010

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. 37-38 z dne 21. 5. 1999,
Ob-3979.

Telekom Slovenije, d.d.

Ob-12780
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Koper, d.o.o. – s.r.l., Ul. 15. maja 4, 6000
Koper.

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

3. Datum izbire: odpiranje ponudb je bi-
lo 27. 9. 1999.

Sklep o izbiri izvajalca je bil izdan 1. 10.
1999.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): utemeljitev: I. sklop: navede-
ni ponudnik je zbral največje število točk,
ker je bila njegova ponudba zlasti refe-
renčno najugodnejša. II., III., IV. sklop:
izbrani ponudnik je zbral: pri ocenjevanju
po zastavljenih merilih največje število
točk predvsem zaradi najugodnejših cen
in referenc.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

izvajalec: I. sklop: Korona, d.o.o., Mur-
nova 9, Ljubečna, 3211 Škofja vas,

izvajalec: II., III., IV. sklop: Menina, d.d.,
Šmarca, Trg padlih borcev 3, 1241 Kam-
nik.

6. (a) Kraj dobave: fco Komunala Koper,
d.o.o. – s.r.l., pogrebna služba.

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

I. sklop: okrasne žare: 194 kosov,
II. sklop: krste za kremiranje: 150 ko-

sov in PVC vreče: 400 kosov,
III. sklop: krste: 400 kosov, tapecira-

nje: 400 kosov, mrliške copate: 400 ko-
sov, križ za krsto: 350 kosov, lesni križ:
350 kosov, pločevinasti vložek: 10 ko-
sov, pločevinasti vložek s steklom: 40
kosov,

IV. sklop: žarne niše: 40 kosov.
7. Pogodbena vrednost:
I. sklop: 3,001.180 SIT,
II. sklop: 2,243.150 SIT,
III. sklop: 17,584.630 SIT,
IV. sklop: 309.400 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
I. sklop: 3,001.180 SIT (za 194 kosov),

1,481.550 SIT (za 150 kosov),
II. sklop: 2,243.150 SIT, 2,216.970

SIT,
III. sklop: 17,933.300 SIT, 17,584.630

SIT,
IV. sklop: 571.200 SIT, 309.400 SIT.
11., 12., 13.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999, Ob-10769.

Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

Št. 221-040/99 Ob-12867
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): zbiranje ponudb.

3. Datum izbire: 30. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): izbrani ponudnik je zbral naj-
večje število točk po kriterijih: cena, refe-
rence na letališčih v Evropi, ZDA, Kanadi
za istovrstna dela in rok postavitve siste-
ma.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Honeywell Airport Systems
GmbH, Industriestrasse 23-33, D-22876
WEDEL, Germany.
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6. (a) Kraj dobave: Letališče Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: sanacija (dobava in mon-
taža) svetlobno navigacijskega sistema
(SNS) – regulatorji konstantnega toka
ter daljinski vklop in nadzor SNS na le-
tališču Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 52,949.415
SIT oziroma 269.050 EUR (preračun po
srednjem tečaju tečajne liste št. 181 BS na
dan 17. 9. 1999: 196,8015 SIT/EUR).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 60,467.074,63 SIT; 35,266.614 SIT.
11., 12., 13., 14.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

Št. 6138/99 Ob-12883
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič
54, Ljubljana, 159-01-49.

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

3. Datum izbire: 14. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok dobave, reference,
garancija, druge ugodnosti.

Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.

5.
6. (a) Kraj dobave: AC Intercar, d.o.o.,

Baragova 5, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:  dobava mehanizacije.
1. univerzalno delovno vozilo,
2. posipalo soli,
3. stranski odmetalec snega.

7. Pogodbena vrednost: 31,429.685
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,469.082 SIT, 31,429.685 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65-66 z dne 13. 8. 1999,
Ob-9639.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o.

Št. 096-22/99 Ob-12925
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, Tržaš-
ka 16, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 14. 9. 1999 .
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, finančno
stanje ponudnika, druga merila (cena, refe-
rence ponudnika, organizacija servisa, ka-
dri – tehnična podpora in servis, cena vzdr-
ževanja).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Hermes Plus, d.d.,
Šlandrova 2, Črnuče.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Celje, Ma-
ribor.

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

(a) mrežni strežnik združljiv s HP
9000/K250.

(b) 3 mrežni strežniki združljivi s HP
9000/H50.

7. Pogodbena vrednost:
(a) 73,347.180 SIT,
(b) 59,336.752 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
(a) 80,681.898 SIT, 73,347.180 SIT,
(b) 65,270.427 SIT, 59,336.752 SIT .
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 55 z dne 9. 7. 1999, Ob-6347.

Agencija RS za plačilni promet

Št. 096-23/99 Ob-12927
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, Tržaš-
ka 16, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 16. 9. 1999 .
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, finančno
stanje ponudnika, druga merila (cena, refe-
rence ponudnika, organizacija servisa, ka-
dri – tehnična podpora).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: NIL, d.o.o., Einspieler-
jeva 6, Ljubljana .

6. (a) Kraj dobave: 14 podružnic in 44
ekspozitur.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: komunikacijska oprema
(usmerjevalniki: 2 centralna, 13 na po-
družnicah in 44 na ekspoziturah ter pro-
gramska oprema zanje).

7. Pogodbena vrednost: 57,865.144
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 57,865.144 SIT, 41,495.551 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 55 z dne 9. 7. 1999, Ob-6348.

Agencija RS za plačilni promet

Št. 096-25/99 Ob-12928
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, Tržaš-
ka 16, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 14. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, finančno
stanje ponudnika, druga merila:

(a) cena, reference ponudnika, organi-
zacija servisa, kadri – tehnična podpora in
servis, cena vzdrževanja,

(b) cena, kadri – tehnična podpora, ce-
na vzdrževanja.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:

(a) HERMES PLUS, d.d., Šlandrova 2,
Črnuče,

(b) ORACLE SOFTWARE, d.o.o., Dunaj-
ska 156, Ljubljana.

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

trebno dobaviti:
(a) mrežni strežnik s 4 procesorji in z

UNIX operacijskim sistemom,
(b) programska oprema Oracle za

mrežni strežnik iz tč. a. in za Windows
NT mrežni strežnik.

7. Pogodbena vrednost:
(a) 33,742.426 SIT,
(b) 7,417.428 SIT .
8.
9. Število prejetih ponudb:
(a) 4,
(b) 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
(a) 51,984.912 SIT, 21,718.548 SIT,
(b) 20.967.081 SIT, 17.417.428 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 55 z dne 9. 7. 1999, Ob-6350.

Agencija RS za plačilni promet

Št. 096-26/99 Ob-12945
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, Tržaš-
ka 16, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 16. 9. 1999 .
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, finančno
stanje ponudnika, druga merila (cena, refe-
rence ponudnika, organizacija servisa, ka-
dri – tehnična podpora in servis, cena vzdr-
ževanja).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: LANCOM, d.o.o., Tr-
žaška c. 63, Maribor.

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

trebno dobaviti: dva sistema za varnost-
no shranjevanje podatkov na magnetni
trak.

7. Pogodbena vrednost: 15,477.007
SIT .

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,328.608 SIT, 12,995.514 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 55 z dne 9. 7. 1999, Ob-6349.

Agencija RS za plačilni promet

Št. 97/99 Ob-12955
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenska

kinoteka, Miklošičeva cesta 38, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 8. 1999, sklep o
oddaji javnega naročila.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): javno naročilo je bilo oddano
edinemu ponudniku v skladu s tretjim od-
stavkom 34. člena ZJN.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: RTI (UK) LTD, Unit 6 Swan
Wharf, Waterloo Rd, Uxbridge, Middlesex,
UB8 2RA, England.

6. (a) Kraj dobave: Kvedrova cesta 9,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: naprava za čiščenje fil-
mov.

7. Pogodbena vrednost: 10,954.850
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: edini ponud-
nik bo javno naročilo v celoti izvedel sam.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,756.532 SIT – edina ponudba.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: prvi
neuspeli razpis je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 51-53 z dne 2. 7. 1999.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: javni raz-
pis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
60-61 z dne 30. 7. 1999.

Slovenska kinoteka Ljubljana

Ob-12971
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. Datum izbire: 8. 7. 1999 in 16. 9.
1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– sklop A, B, C: cena, kvaliteta,
– sklop D: cena, garancija, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– sklop A: ORIA computers, d.o.o., Po-

lje 4, Zagorje,
– sklop B: INEA, d.o.o., Ljubljanska 80,

Domžale,
– sklop C: Minolta, d.o.o., Vodovodna

101, Ljubljana,
– sklop D: MIDES, d.o.o., Železna c.

14, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana – oddelki

Mestne uprave mestne občine Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– sklop A: 120 osebnih računalnikov,
– sklop B: 10 kom notestnikov,
– sklop C: 75 kom laserskih tiskalni-

kov,
– sklop D: 4 kom opreme za nepreki-

njeno napajanje.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 23,171.400 SIT,
– sklop B: 6,582.700 SIT,
– sklop C: 5,355.000 SIT,
– sklop D: 1,986.600 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– sklop A: 11,
– sklop B: 9,
– sklop C: 10,
– sklop D: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– sklop A: 29,988.000 SIT,

23,940.000 SIT,

– sklop B: 7,854.420 SIT, 6,349.200
SIT,

– sklop C: 8,631.000 SIT, 5,355.000
SIT,

– sklop D: 3,420.433 SIT, 1,920.660
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999.

Mestna občina Ljubljana

Št. 0048-308/68-99 Ob-13017
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 27. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na javni razpis je prispelo 9 ve-
ljavnih ponudb, od katerih je bila na javnem
odpiranju ponudb ena ponudba izločena za-
radi formalne nepopolnosti. Pri analizi po-
nudb je naročnik izločil ponudbe, ki niso
ustrezale vsem zahtevam iz razpisne doku-
mentacije, kot neustrezne. Upoštevajoč vsa
ponderirana merila iz razpisne dokumenta-
cije in zaščito domačega ponudnika je na-
ročnik med popolnimi in ustreznimi ponud-
bami izbral najugodnejše ponudnike za po-
samezne artikle oziroma sklope iz razpisne
dokumentacije, in sicer:

– Pletilstvo Jakopina, d.o.o., za artikel
pod sklopom 1 – volna;

– Boza, d.o.o., za artikel pod sklopom 2
– kimono za judo.

Javni razpis ni uspel za artikle:
– rokavice zimske-usnjene pod sklopom

3, ker naročniku po pregledu ponudb za ta
sklop nista ostali popolni ponudbi vsaj dveh
ponudnikov;

– anorak dežni pod sklopom 4, ker za ta
sklop nista prispeli veljavni ponudbi vsaj
dveh ponudnikov.

5. Ime in naslov izvajalcev, katerim je
bilo naročilo dodeljeno:

– Pletilstvo Jakopina, d.o.o., Dvorje 22,
4207 Cerklje,

– Boza, d.o.o., Bevkov trg 6, 5000 No-
va Gorica.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-
nje zadeve Republike Slovenije, Vodovod-
na 93/a, Ljubljana.

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

1. volna, 3.600 kg,
2. kimono za judo, 950 kosov.

7. Pogodbena vrednost (vse cene so
brez prometnega davka):

– 8.525.160 SIT, z vključenim DDV (Ple-
tilstvo Jakopina, d.o.o.)

– 8.478.750 SIT, z vključenim DDV (Bo-
za, d.o.o.).

8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani po-
nudnik oddal podizvajalcem ali tretjim ose-
bam: s podizvajalci ne nastopa noben od
izbranih ponudnikov.

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– za volno – sklop 1: 1.990 SIT/enoto

brez davka, 1.932,70 SIT/enoto brez
davka,

– za kimono za judo – sklop 2: 12.420
SIT/enoto brez davka, 7.500 SIT/enoto
brez davka.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS št. 65-66 z dne 13. 8. 1999,
Ob-9715.

14.
Ministrstvo za notranje zadeve RS

Št. 0048-308/70-99 Ob-13025
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način  izbire  najugodnejšega  po-
nudnika  (3.  člen  ZJN):  javni  razpis  za
izbiro  izvajalca  brez  omejitev  za  realiza-
cijo nadgradnje diskovnega podsistema,
nabavo  in  instalacijo  registrafonov  ter
opreme za elektronsko arhiviranje doku-
mentov.

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 5. 10. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (ute-
meljitev izbire): na javni razpis je prispelo
5 veljavnih (pravočasno prispelih in pra-
vilno opremljenih) ponudb. Ponudbe, ki za
posamezne točke niso bile popolne so bile
za te točke na odpiranju ponudb oziroma
pri analizi izločene. Pri ocenjevanju popol-
nih  ponudb  je  naročnik  upošteval  vsa
merila,  podana  v  razpisni  dokumentaciji
(cena,  kvaliteta,  finančno  stanje  ponud-
nika  in  rok  dobave  in  morebitne  instala-
cije)  ter  izbral najugodnejšega ponudnika
za sklop 1  (nadgradnja  diskovnega  pod-
sistema)  iz  razpisne  dokumentacije,  in
sicer:

– za sklop 1 (nadgradnja diskovnega
podsistema): Simt d.o.o.,

– za sklop 2 (registrafon): za to točko
javni razpis ni uspel, ker je prispela samo
ena popolna ponudba.

– za sklop 3 (oprema za elektronsko
arhiviranje):  za  to  točko  javni  razpis  ni
uspel, ker je prispela samo ena popolna
ponudba.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SIMT d.o.o., Industrijska 5,
1290 Grosuplje.

6. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
13,537.073,38 SIT z vključenim davkom
na dodano vrednost.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretji: s podizvajal-
cem izbrani ponudnik ne nastopa.

9. Število prejetih ponudb:
– za sklop 1: 2,
– za sklop 2: 1,
– za sklop 3: 1,
– 1 nepopolna ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: za sklop 1 (nadgradnja diskovnega pod-
sistema): 13.537.073,38 SIT,
13.199.153,94 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS,  št. 69-70 z dne 27. 8. 1999,
Ob-10586.

Ministrstvo za notranje zadeve RS
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ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 35200-0110/99 Ob-12687
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Men-

geš, Slovenska cesta 30, Mengeš, tel.
737-081, faks 738-981.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izveden je bil javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti in na podlagi priznanja
sposobnosti s pisnim povabilom izvedeno
zbiranje ponudb za rekonstrukcijo Kersni-
kove ulice, Prelovškove ulice, Ulice Za Pša-
to in povezave med Gasilsko in Testenovo
cesto v Občini Mengeš.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 2. 9. 1999 ob 12. uri v prostorih
Občine Mengeš, sklep o izboru je bil izdan
9. 9. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): kompletnost in celovitost ponud-
be, reference ponudnika (poslovnost, stro-
kovnost), rok pričetka in čas trajanja izved-
be, ponudbena cena (za vse oziroma posa-
mezne investicije), garancijski roki in pogoji
za izvedena dela, plačilni pogoji oziroma
možnost odloga plačila, strokovnost in teh-
nična opremljenost, druge ugodnosti po-
nudnika.

Izbrani ponudnik za Kersnikovo in Pre-
lovškovo ulico je cenovno najugodnejši, po-
nudil je celovito ponudbo za vsa dela, ima
reference s področja gradenj in je sprejel
roke, podane v razpisni dokumentaciji. Iz-
brana ponudnika za Ulico Za Pšato sta ce-
novno v kompletu zelo ugodna, sprejela sta
v razpisu podane roke in imate reference s
področja opravljanja dejavnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Kersnikova ulica: HIS, d.o.o., Vodo-
vodna 97, Ljubljana,

b) Prelovškova ulica: HIS, d.o.o., Vodo-
vodna 97, Ljubljana,

c) Ulica za Pšato: Miha Kosec, s.p., Jal-
nova 4, Mengeš; Utrip, d.o.o., Mengeška
32a, Trzin,

d) povezave med Testenovo in Gasilsko
cesto: Miha Kosec, s.p., Jalnova 4, Men-
geš.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

a) Kersnikova ulica: izgradnja asfalt-
nega cestišča, kanalizacije, javne raz-
svetljave, plina in obnova vodovoda,

b) Prelovškova ulica: izgradnja asfalt-
nega cestišča, kanalizacije, javne raz-
svetljave in plina,

c) Ulica Za Pšato: izgradnja asfaltne-
ga cestišča, javne razsvetljave, plina in
obnova vodovoda,

d) povezave med Testenovo in Gasil-
sko cesto: izgradnja asfaltnega cestišča.

7. Pogodbena vrednost:
a) Kersnikova ulica: skupna vrednost del

37,402.929 SIT,
b) Prelovškova ulica: skupna vrednost

del 12,333.510 SIT,
c) Ulica Za Pšato: cesta, javna razsvet-

ljava 5,732.648 SIT; plin, obnova vodovo-
da 3,896.262 SIT,

d) povezave med Testenovo in Gasilsko
cesto: skupna vrednost del 2,337.065 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– Kersnikova ulica: 57,706.732 SIT,

37,402.929 SIT,
– Prelovškova ulica: 21,141.608 SIT,

12,333.510 SIT,
– Ulica Za Pšato: 13,688.820 SIT,

8,257.604 SIT,
povezava med Gasilsko in Testenovo

cesto: 2,516.300 SIT, 2,082.650 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999.

13.
Občina Mengeš

Št. 35201-19/98 Ob-12688
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kam-

nik, Glavni trg 24, Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca del brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGP Graditelj, d.d., Mai-
strova 7, Kamnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija Pa-
lovške ceste v Novem trgu, Kamnik.

7. Pogodbena vrednost: 29,848.187
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,490.781,19 SIT, 29,848.187 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999; Ob-5264.

Občina Kamnik

Št. 35201-19/98 Ob-12689
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kam-

nik, Glavni trg 24, Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca del brez omejitev.

3. Datum izbire: 13. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena, garan-
cijski rok, druge ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KPK Kamnik, d.d., Canka-
rjeva 11, Kamnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja poti na Po-
ljane, Kamnik.

7. Pogodbena vrednost: 19,948.839
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,099.593,55 SIT, 19,948.839 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999; Ob-5264.

Občina Kamnik

Št. 35201-19/98 Ob-12690
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kam-

nik, Glavni trg 24, Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca del brez omejitev.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): neugodne ponudbene cene.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: prestavitev plinovoda
v B5 Perovo, Kamnik.

7.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,801.884 SIT, 27,415.264 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999; Ob-5264.

Občina Kamnik

Št. 35201-19/98 Ob-12691
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kam-

nik, Glavni trg 24, Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca del brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGP Graditelj, d.d., Mai-
strova 7, Kamnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija Kovi-
narske ceste - severni del, Kamnik.

7. Pogodbena vrednost: 15,997.048
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,838.383,50 SIT, 15,989.551,60
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999; Ob-5264.

Občina Kamnik

Št. 344-85/99 Ob-12692
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Or-

mož, Ptujska c. 6, Ormož.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 9. 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: merila v skla-
du z razpisno dokumentacijo.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalno podjetje Ormož,
d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija javnih
poti v KS Miklavž:

– Mali Brebrovnik št. 802-941 v dolžini
70 m,

– Veliki Brebrovnik št. 803-040 v dolžini
500 m.

7. Pogodbena vrednost: 11,657.181 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,284.634 SIT, 11,657.181 SIT.
11.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 68 z dne 20. 8. 1999,
Ob-10198.

Občina Ormož

Št. 344-87/99 Ob-12693
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Or-

mož, Ptujska c. 6, Ormož.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 9. 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: merila v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalno podjetje Ormož,
d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija javne
poti Pršetinci.

7. Pogodbena vrednost: 9,966.191 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,966.191 SIT, 12,003.755 SIT.
11.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 27. 8. 1999, Ob-10269.

Občina Ormož

Št. 99 Ob-12714
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Cerk-

no, Platiševa 9, 5282 Cerkno.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena, fik-
snost cen, reference za izvajanje tovrstnih
del in popolnost ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gori-
ca, Prvomajska 52, 5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

– ureditev odvodnjavanja z drenažami,
– podporni zidovi,
– spodnji ustroj,
– asfaltacija,
lokalna cesta Planina–Podpleče–Hotavlje.

7. Pogodbena vrednost: 58,915.272 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 60,139.150 SIT, 58,915.272 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65-66 z dne 13. 8. 1999.

Občina Cerkno

Št. 13/884 Ob-12752
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 8. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena, reference, plačilni
pogoji, garancija in ostale ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Armat, d.o.o., Kočevarjeva
2, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenajva ostrešja
in strešne kritine na Osnovni šoli Jakob
Aljaž, Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 66,871.624 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 73,622.991 SIT, 66,871.624 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999.

Mestna občina Kranj

Št. 016/99-10 Ob-12788
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala,

Javno podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Ko-
pališka 2, 9000 Murska Sobota.

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

3. Datum izbire: 3. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok izvedbe, reference,
reference pri naročniku, druge ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Blisk montaža, d.o.o., Plese
1, 9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja primarnega
cevovoda črpališče Krog–Krog–Bakov-
ci in Krog–Satahovci.

7. Pogodbena vrednost:
118,226.736,30 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

157,045.665 SIT, 118,226.736,30 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999.

Komunala, Javno podjetje, d.o.o.,
Murska Sobota

Št. 2558/99 Ob-12825
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
najugodnejšega ponudnika gradbenih del
brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za izved-

bo gradbenih in obrtniških del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GP Bežigrad d.d., Pod-
milščakova 24, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava kritine nad
staro mestno elektrarno v Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost: 50,232.105
SIT brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 50,861.252 SIT, 50,232.105 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 62-63/99 z dne 6. 8. 1999.

14.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 110-1/99 Ob-12855
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji - DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, Celje, izpostava Ljublja-
na, Einspielerjeva 6.

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

3. Datum izbire: 27. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: J. V. Iskra sistemi, d.o.o.,
Stegne 21, Ljubljana + Trafic Design,
d.o.o., Velika Čolnarska 15, Ljubljana, +
ASIST, d.o.o., Cesta v Kleče 16, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  AC Razdrto–Čebulo-
vica, cestninska postaja Senožeče, – si-
stem ABC.

7. Pogodbena vrednost: 60,900.349
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 69,258.000 SIT, 60,900.349 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 11623 Ob-12862
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 29. 9. 1999.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena , plačilni
pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in ga-
rancija na izvedena dela).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kanalizacije
po Jurčkovi poti.

7. Pogodbena vrednost:
264,144.644,80 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 269,936.442,95 SIT in
264,144.644,80 SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu št. 44-45/99.

13.
Javno podjetje

Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 11623 Ob-12864
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 29. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena , plačilni
pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in ga-
rancija na izvedena dela).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Impakta, d.d., Kersnikova
2, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kanalizacije
po Kotnikovi ulici ( metoda brez razko-
pavanja).

7. Pogodbena vrednost:
17,942.540,00 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,805.620 SIT in 17,942.540 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu št. 44-45/99.

13.
Javno podjetje

Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 11623 Ob-12865

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 29. 9. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena , plačilni
pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in ga-
rancija na izvedena dela).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Impakta, d.d., Kersnikova
2, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kanalizacije
po Samovi ulici ( metoda brez razkopa-
vanja).

7. Pogodbena vrednost: 24,414.400
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,727.280 SIT in 24,414.400 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu št. 44-45/99.

13.
Javno podjetje

Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 11623 Ob-12868
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 1. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena , plačilni
pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in ga-
rancija na izvedena dela).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Impakta, d.d., Kersnikova
2, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kanalizacije
po Mašera-Spasičevi ulici (metoda brez
razkopavanja).

7. Pogodbena vrednost: 48,177.800
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 54,042.560 SIT in 48,177.800 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu št. 44-45/99.

13.
Javno podjetje

Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 11623 Ob-12871
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 29. 9. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena , plačilni
pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in ga-
rancija na izvedena dela).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Impakta, d.d., Kersnikova
2, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kanalizacije
po Trgu OF ( metoda brez razkopava-
nja).

7. Pogodbena vrednost: 28,645.980
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,942.380 SIT in 28,645.980 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu št. 44-45/99.

13.
Javno podjetje

Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 11623 Ob-12872
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 1. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena , plačilni
pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in ga-
rancija na izvedena dela).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Impakta, d.d., Kersnikova
2, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kanalizacije
po Društveni ulici (metoda brez razko-
pavanja).

7. Pogodbena vrednost: 56,055.200
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 66,880.000 SIT in 56,055.200 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu št. 44-45/99.

13.
Javno podjetje

Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 414-01-74/99 Ob-12869
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Izo-

la, Sončno nabrežje 8, Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 1. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri ocenjevanju ponudb je naroč-
nik upošteval analitično-sumami način eko-
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nomskih, tehnično-tehnoloških, poslovnih in
drugih meril, zlasti pa so ta merila: najnižja
ponudbena cena, reference glede izvedbe
podobnih del, kvaliteta.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Geoit, Gradbeništvo, pro-
jektiranje, inženiring, d.o.o., Kolomban 37,
Ankaran.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: predmet javnega naro-
čila so gradbena na rekonstrukciji, nad-
zidavi in sanaciji združenega doma Ce-
tore nad Izolo.

7. Pogodbena vrednost: 35,406.835
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 16,763.219
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 48,219.376 SIT, 35,406.835 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 27. 8. 1999,
Ob-10348.

Občina Izola

Ob-12874
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 10. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference za projektiranje s po-
dročja socialne varnosti zavodov in izobra-
ževanja, kadrovska zasedba, osebne refe-
rence – usposobljenost projektantov, po-
nujena cena, rok izdelave dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Projekt, d.d., Nova Gorica,
Kidričeva 9a, Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava projektne
dokumentacije za adaptacijo objekta na
Stari Gori za potrebe Socialno-varstve-
nega zavoda.

7. Pogodbena vrednost: 15,480.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,468.000 SIT, 15,480.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999.
Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve

Ob-12876
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 19. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, rok
izvedbe, garancije, ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lesnina MG Oprema, d.d.,
Parmova 53, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prenova kuhinje v
Domu starejših občanov Ljubljana-Šiš-
ka.

7. Pogodbena vrednost: 146,296.896
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 152,178.041,90 SIT, 146,296.896
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 16. 6. 1999.
Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve

Ob-12878

1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 6. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, rok
izvedbe, garancije, ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Kograd, Podjetje IGEM
Dravograd, Selovec 83, Šentjanž.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: GOI dela za gradnjo
DSO “Na Fari” na Prevaljah.

7. Pogodbena vrednost:
1.067,503.667,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1.295,112.868,10 SIT,
1.067,503.667,50 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999.
Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve

Ob-12879

1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 13. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference v zadnjih treh letih za
tovrstna dela, rok izvedbe, finančna in kre-
ditna usposobljenost, garancijski rok, po-
nujena cena, dodatne ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Tehnik, d.d., Stara ce-
sta 2, Škofja Loka.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba GOI del za
gradnjo prizidka k Osnovni šoli Helene
Puhar za potrebe VDC Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 161,505.543
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 209,135.433 SIT, 154,985.319 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54-55 z dne 9. 7. 1999.
Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve

Št. 85/99 Ob-12881

1. Naročnik, poštni naslov: Center za so-
cialno delo Maribor, Dvorakova ul. 5, Mari-
bor, faks 062/223-054.

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

3. Datum izbire: 9. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponujena cena, reference po-
nudnika, trajanje izvajanja del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Inženiring projekt Kranj,
d.o.o.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija, nadzi-
dava kriznega centra mladih in nado-
mestna gradnja na objektu Trubarjeva
27, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 13,002.733
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 85,615.461 SIT, 68,416.851 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 23. 7. 1999, Ob-8042.

Center za socialno delo Maribor

Ob-12961
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Slov-

enske Konjice, Stari trg 29, 3210 Sloven-
ske Konjice.

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

3. Datum izbire: 27. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji,
reference, druge ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pluton gradnje d.o.o., Dobr-
teša vas 2, Šempeter.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prido-
bitev tehnične dokumentacije, upravnih
dovoljenj in izgradnje čitalnice v sklopu
knjižnice Slovenske Konjice.

7. Pogodbena vrednost:
47,523.840 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 72,304.400 SIT, 47,523.840 SIT.
11.
12.
13. Številka objave v Uradnem listu RS:

Uradni list RS, št. 66 z dne 13. 8. 1999.
Občina Slovenske Konjice
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ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Preklic

Objavo glavnih podatkov o izidu razpisa
storitev Geodetske uprave RS, Zemljemer-
ska 12, Ljubljana, objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999,
Ob-12584, smo pomotoma dvakrat objavi-
li, zato se objava s to število na strani 5379
prekliče.

Uredništvo

Št. 1/99 Ob-12682

1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-
trarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.

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

3. Datum izbire: 9. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire):
– najnižja ponudbena cena s plačilnimi

pogoji za sklope v kompletu,
– popusti,
– boniteta ponudnika (donosnost, sol-

ventnost, likvidnost, certificiranost, višina
pozavarovanja, priznanost pozavarovalne
družbe),

– reference,
– čas likvidacije škode in plačila,
– kompletnost ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Zavarovalnica Maribor,
d.d., Cankarjeva 3, 2507 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
1. požarno in strojelomno zavaro-

vanje osnovnih sredstev zalog materia-
la in objektov,

2. zavarovanje vozil za avtomobil-
sko odgovornost in kasko zavarovanje,

3. vlomsko zavarovanje,
4. nezgodno kolektivno zavarova-

nje,
5. zavarovanje odgovornosti za

osebe in stvari.
7. Pogodbena vrednost: 38,952.389

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 64,159.962 SIT, 38,952.389 SIT.
11., 12.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 10/9 Ob-12683

1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-
trarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.

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

3. Datum izbire: 1. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire):
– cena in plačilni pogoji,
– boniteta ponudnika (donosnost, sol-

ventnost, likvidnost),
– priznanost opreme,
– garancijska doba,
– odzivnost,
– ponudbeni obseg.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: RSH Vinko Hrovatič, s.p.,
Šuštarjeva 42, 1420 Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
1. dobava konfiguracij za delov-

ne postaje TIS,
2. dobava konfiguracij za delov-

ne postaje PIS.
7. Pogodbena vrednost:

13,026.787,20 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,385.407,98 SIT, 12,776.363 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: iz-
bran je bil najugodnejši ponudnik za prva
dva sklopa (sklop 3 – v fazi revizije).

12.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-12684

1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ma-
ribor, Javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 1000
Maribor, tel. 062/2200-127, faks
062/222-241, kontaktna oseba: Milan
Nežmah, dipl. org.

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

3. Datum izbire: 28. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila
za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Belmet, d.o.o., Ljubljana, za skupini
A in B;

– Elektronabava, d.d., Ljubljana, za sku-
pine C, D, E in G.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– skupina A: multimetri;
– skupina B: iskalci kablov;
– skupine C, D, E in G: merilniki.
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A: 8.400 SIT;
– skupina B: 8,400.000 SIT;
– skupina C, D, E in G: 28,100.000

SIT.
Rok za izvedbo del: sukcesivno do 30.

11. 1999.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,560.537 SIT, 7,672.445,20 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave javnega

razpisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: Uradni list RS, št. 37-38 z dne 21. 5.
1999, Ob-3937.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d.

Št. 110-1/99 Ob-12854

1. Naročnik, poštni naslov: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji - DARS,
d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks
136-97-46.

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

3. Datum izbire: 27. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): na ponovni javni razpis za AC
Vučja Vas–Beltinci; izdelava projekta ob-
nove regionalne ceste R1/230 na odse-
ku med Vučjo vasjo in Ljutomerom, objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 58-59 z dne
23. 7. 1999, se ni prijavil noben ponud-
nik. Glede na določilo četrtega odstavka
41. člena ZJN, je DARS, d.d., sprejel
sklep, da se delo odda s sklenitvijo nepo-
sredne pogodbe.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: AC

Vučja Vas–Beltinci; izdelava projekta
obnove regionalne ceste R1/230 na
odseku med Vučjo vasjo in Ljutomerom.

7., 8., 9., 10., 11., 12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 068-6/98-54 Ob-12896

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Zre-
če, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče.

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

3. Datum izbire: 20. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): odločilen kriterij je bila cena
ponudnika. Glede ostalih razpisnih pogo-
jev ni bilo bistvenih odstopanj.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ingrad VNG, d.d., Lava 7,
Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: uredi-
tev tretje ordinacije v starem zdravstve-
nem domu in ureditev le-te.

7. Pogodbena vrednost: 17,190.467
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2 (Ingrad

VNG, d.d., Lava 7, Celje in Remont, d.d.,
Oblakova 30, Celje).

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 19,091.640 SIT, 17,190.467 SIT.

11., 12., 13.
Občina Zreče

Št. 711 Ob-12897

1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-
nišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pralnica Lucija, d.o.o., Li-
minjanska 102, 6320 Portorož.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pra-
nje in negovanje bolnišničnega perila.

7. Pogodbena vrednost: plačilo po rea-
liziranih storitvah na podlagi ponujenih cen.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
a) ravno perilo: 150 SIT/kg, 145

SIT/kg,
b) oblikovano perilo: 197 SIT/kg, 188

SIT/kg,
c) žimnice: 455 SIT/kos, 420 SIT/kos,
d) zavese: 210 SIT/kos, 188 SIT/kos.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54-55 z dne 9. 7. 1999,
Ob-6319.

Splošna bolnišnica Izola

Št. 711 Ob-12898

1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-
nišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola.

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

3. Datum izbire: 7. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav, d.d.,
OE Koper, Pristaniška 8, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zava-
rovanje premoženja bolnišnice.

7. Pogodbena vrednost: 10,048.203
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,597.104 SIT, 10,048.203 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: revi-
zijska revizija za javna naročila je s svojim
sklepom 019-140/99-109-915 z dne 4.
8. 1999 razveljavila sklep o izbiri najugod-
nejšega ponudnika, št. 12 z dne 30. 6.
1999.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999,
Ob-2713.

Splošna bolnišnica Izola

Ob-12899

1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova ulica 5, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: sklep o izbiri najugod-
nejšega ponudnika z dne 23. 7. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): v skladu z razpisnimi pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Inženiring biro Maribor,
d.o.o., Ul. Vita Kraigherja 10, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stro-
kovni nadzor nad gradnjo Doma starej-
ših občanov v Ljutomeru.

7. Pogodbena vrednost: 5,712.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,700.000 SIT, 5,712.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-12973

1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-
trarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplar-
niška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 20. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): ponudbena cena, reference
ponudnika, ponudbeni rok, sposobnost po-
nudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zavod za zdravstveno vars-
tvo Celje, Ipavčeva 18, Celje, podizvajalec
je Savaprojekt, d.d., Krško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izde-
lava poročila o vplivih na okolje plinsko
parne tehnologije proizvodnje električ-
ne in toplotne energije.

7. Pogodbena vrednost: 4,362.897
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,899.881 SIT, 4,362.897 SIT.
11., 12., 13.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Ob-12979

1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanj-
ski sklad občine Radlje ob Dravi, Maribor-
ska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi.

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

3. Datum izbire: 17. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): najboljši skupni pogoji – refe-
rence, rok izvedbe in cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Radlje
ob Dravi, d.d., Mariborska c. 40, 2360
Radlje ob Dravi.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: grad-
nja stanovanjskega bloka – gradbena,
obrtniška in inštalacijska dela; Radlje
ob Dravi.

7. Pogodbena vrednost:
– varianta I – 164,695.481 SIT,
– varianta II – 143,381.545 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– varianta I – 178,882.872 SIT,

164,695.481 SIT;
– varianta II – 155,577.574,50 SIT,

143,381.545 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999.

Stanovanjski sklad
občine Radlje ob Dravi

Št. 471-00-14/99 Ob-13023

1. Naročnik, poštni naslov,: Ministrstvo
za finance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo, Slovenska 54, 1000 Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 28. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: obseg

in kvaliteta izpolnitve funkcionalnih zahtev,
enostavnost, prilagodljivost, razširljivost in
odprtost rešitve, primernost rešitve, cena,
nivo podpore in vzdrževanja.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ZZI d.o.o., Valvazorjeva 12,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
A. Zasnovo, izdelavo, implementaci-

jo in vzdrževanje programske rešitve
on-line nadzornega sistema igralnih av-
tomatov zunaj igralnic v informacijskem
središču nadzornega urada,

B. Zasnovo, izdelavo, implementa-
cijo in vzdrževanje rešitve dostopa in
prenosa podatkov s heterogenih siste-
mov prirediteljev do informacijskega
središča nadzornega urada in enovite-
ga sistema javljanj alarmnih sporočil v
informacijsko središče nadzornega
urada,

C. Zasnovo, izdelavo, implementaci-
jo in vzdrževanje učinkovitega sistema
za zagotavljanje in dostopnosti podat-
kov na heterogenih sistemov priredite-
ljev.

7. Pogodbena vrednost: 31,926.290
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,984.000 SIT, 31,735.396 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za finance
Urad RS za nadzor

prirejanja iger na srečo
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ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 6555/765-1553/14690 Ob-12702
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 3. točka prve-
ga odstavka 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 20. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): izbrani dobavitelj, ki je hkrati
originalni proizvajalec blaga – rezervnih de-
lov, ki razpolaga z originalno tehnično do-
kumentacijo in načrti, je edini sposoben in
kvalificiran za izdelavo in dobavo naroče-
nega blaga.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Atwood and Morill Co. Inc.
285 Canal Str., Salem, MA 01970, USA.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: originalni rezervni deli za
main steam isolation valve per asme
class 2 tech. spec. G-952857, 23 ko-
sov.

7. Pogodbena vrednost: 28,312.585
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 4325/II Ob-12859
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Ljubljana, Sekcija za vzdr-
ževanje signalno-varnostnih in telekomuni-
kacijskih naprav Celje, Ulica XIV. divizije 2,
3000 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 izdelavo tovrstnih del v Sloveniji.

3. Datum izbire: 27. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): podjetje Iskra Sistemi je za iz-
gradnjo tovrstnih objektov edino usposob-
ljeno strokovno in tehnično in je istočasno
tudi edini razvijalec, konstruktor in proizva-
jalec te opreme v Sloveniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra Sistemi, Avtomatizaci-
ja procesov, d.d., Stegne 21, 1000 Ljublja-
na.

6. (a) Kraj dobave: Sekcija SVTK Celje –
CPr 6.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema za zavarovanje
nivojskega križanja – CPr6.

7. Pogodbena vrednost: 42,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Slovenske železnice, d.d.

Ob-12860
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze, Uprava Republike Slo-
venije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000
Koper.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo je od-
dano z neposredno pogodbo po dveh neus-
pelih javnih razpisih.

3. Datum izbire: 15. 9. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Industrial Commerce Deka-
ni, d.o.o., 6271 Dekani.

6. (a) Kraj dobave: pristanišče Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: reševalno patruljni čoln.
7. Pogodbena vrednost: 28,980.228

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,980.228 SIT, 28,980.228 SIT.
11.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-12851
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Vodovod – kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, faks 063/42-50-310.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javno naročilo brez javnega razpisa.

3. Datum izbire: 24. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: usposob-

ljenost, cena, reference.
5. Ime in naslovizvajalca, ki nu je bilo

dodeljeno naročilo: Protok, d.o.o., Cesta
III/13, 3320 Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava geografsko informacijskega si-
stema vodovodnega omrežja Celje v iz-
brani programski opremi ARC Info.

7. Pogodbena vrednost: 3,855.600 SIT
z DDV.

8., 9., 10., 11., 12.
Vodovod-Kanalizacija Celje, d.o.o.

Št. 2.0.-4191/99-M6 Ob-12856
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Ljubljana, Kolodvorska uli-
ca 11, 1506 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 7. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: nasto-
pili so razlogi, ki jih naročnik ni mogel pred-
videti in jih ni mogoče pripisati ravnanju na-
ročnika in ki ne dopuščajo, da se upošteva-
jo roki za izvedbo javnega razpisa.

3. Datum izbire: 30. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): dosedanje reference, ker samo
ta ponudnik razpolaga z vsemi ustreznimi za
to področje usposobljenimi kadri in ima vse
predhodne študije in projektno dokumenta-
cijo, ki ima pomen strokovne in racionaliza-
cijske osnove za pripravo pogojenih del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SŽ Projektivno podjetje Ljub-
ljana, d.d., Vilharjeva 16a, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava projektov PGD in PZR za rekon-
strukcijo odseka proge Križni vrh na pro-
gi Zidani Most–Maribor, s pripadajočimi
objekti.

7. Pogodbena vrednost: 29,799.980
SIT (vključen prometni davek).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Slovenske železnice, d.d.

Ob-12858
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elek-

trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000
Maribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: po tretji točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 27. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: predmet

naročila so storitve, ki jih je usposobljen v
celoti izvršiti samo en ponudnik. Ponudnik
ima v rednem delovnem razmerju ustrezno
število strokovnih kadrov vseh, za realizaci-
jo navedenega naročila potrebnih strok, ima
na voljo ustrezno tehnično opremo in razpo-
laga s pravicami intelektualne lastnine, ker
je bil dobavitelj obstoječe opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ISKRA TRANSMISSION,
d.o.o., Stegne 11, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: pri-
lagoditev in nadgradnja ITEMOS 3.02
za HP-UX in HP OV za TMS DEM na leto
2000.

7. Pogodbena vrednost: 6,136.622 SIT.
8. Vrednost del, ki jih bo izbrani ponud-

nik oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani
ponudnik bo dela opravil sam z lastnimi ka-
dri in ne bo angažiral podizvajalcev.

9., 10., 11,
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Ob-13026
1. Naročnik, poštni naslov: Mariborski

vodovod, JP, d.d., Jadranska c. 24.
2. Utemeljitev oddaje naročila: kot naju-

godnejši ponudnik za izvedbo raziskovalnih
del - priprave idejne, tehnične in upravne
dokumentacije in izvedbo dveh raziskoval-
nih vodnjakov je izbran Geološki zavod Slo-
venije, Ljubljana, Dimičeva 14.

3. Datum izbire: 24. 9. 1999.
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4. Merila za dodelitev: pri ocenjevanju
ponudb je strokovna komisija upoštevala vsa
merila za vrednotenje ponudb: 40% cena,
40% reference in 20% ugodnosti, po kate-
rih je izbrani ponudnik Geološki zavod Slo-
venije iz Ljubljane dosegel 40,61 točke,
drugi najugodnejši ponudnik 29,85 točke
in tretji 29,54 točke.

5. Ime in naslov izvajalca: Geološki za-
vod Slovenije, Ljubljana, Dimičeva 14.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: raz-
iskovalna dela – priprava idejne, tehnič-
ne in upravne dokumentacije in izvedba
dveh raziskovalnih vodnjakov.

7. Pogodbena vrednost: 15,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3
10., 11.
Mariborski vodovod, JP, d.d., Maribor

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. 655 Ob-12980

Popravek

V javnem razpisu za diagnostiko in ostali
lekarniški material Splošne bolnišnice Ce-
lje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 80
z dne 1. 10. 1999, Ob-12482, se tekst v
točki 2.(b) pravilno glasi: farmacevtske
substance, reagenti in kemikalije.

Splošna bolnišnica Celje

Popravek

V javnem razpisu za nabavo obvezilnega
materiala, sanitetno potrošnega materiala,
šivalnega materiala... Splošne bolnišnice
Celje, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
80 z dne 1. 10. 1999, Ob-12483, se tekst
v točki 2.(b) pravilno glasi: medicinsko sa-
nitetni potrošni material.

Splošna bolnišnica Celje

Ob-12911
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. (a) Kraj dobave: Onkološki inštitut
Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana.

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

1. skupina: računalniki (namizni in
prenosni),

2. skupina: tiskalniki (laserski in ink jet).

(c) Ocenjena vrednost naročila: skupna
ocenjena vrednost naročila je 20,000.000
SIT, od tega:

– računalniki (namizni in prenosni):
15,000.000 SIT,

– tiskalniki (laserski in ink jet):
5,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: delne dobave
v obdobju enega leta.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Onkološki inštitut Ljublja-
na, nabavna služba, Zaloška cesta 5, tel.
061/13-17-276.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 27. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo na ŽR
Onkološki inštitut Ljubljana, št.
50103-603-45793.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 11. 1999 po pošti
ali osebno do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Onkološki inštitut Ljubljana,
nabavna služba, Zaloška cesta 5, 1000
Ljubljana.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 11. 1999 ob 10. uri, na Onkološkem
inštitutu Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljublja-
na, velika sejna soba, v stavbi C.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: razvidno v raz-
pisni dokumentaciji.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): naročnik bo priznal sposobnost
tistim ponudnikom, ki bodo izpolnjevali splo-
šne in strokovne pogoje ter bodo dosegli
minimalno število točk pri merilih.

Splošni pogoji:
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni

uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije,

– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad,

– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki
kaže na njegovo nestrokovnost ali da v pre-
teklih treh letih pred pričetkom naročila nje-
govi vodstveni delavci niso bili obsojeni za-
radi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,

– potrdilo, da je ponudnik poravnal vse
davke in prispevke določene z zakonom,
zapadle do dneva dviga potrdila,

– BON 1 in BON 2 ali BON 3 ali podatke
iz bilance uspeha in podatke iz bilance sta-
nja,

– izjavo ali je ponudnik davčni zaveza-
nec, potrdilo o registraciji in davčno števil-
ko,

– garancijo za resnost ponudbe v višini
10% ponujene vrednosti,

– izjavo banke, da bo ponudnik dobil ga-
rancijo za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,

– izjavo o dostavi,
– izjavo, da nudi 30 dnevni plačilni rok.

Strokovni pogoji so: kvaliteta in zaneslji-
vost ponudnika, kadrovska zasedba, spo-
sobnost svetovanja in šolanja.

Merila: poslovanje ponudnika v prete-
klem letu, vzdrževanje in servisiranje raču-
nalniške opreme. Vse ponudnike s priznano
sposobnostjo in sklenjeno pogodbo bo na-
ročnik pred vsako dobavo pozval k predlo-
žitvi ponudb, ki jih bo ocenjeval po nasled-
njih kriterijih: cena, garancija, dobavni rok.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite pri Marinki Zadel, na naslovu
Onkološki inštitut Ljubljana, nabavna služ-
ba, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana.

10., 11.
Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 56/99 Ob-12962
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor, faks 062/316-573.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: premog.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
14,210.000 SIT.

3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10. 11. 1999,
(vsak delovni dan med 10. in 12. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.:
51800-603-33486-za razpisno dokumen-
tacijo, s pripisom za premog.

5.(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 11. 1999, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
skupina za javna naročila (tajništvo oskrbe
in vzdrževanja), Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 11. 11. 1999, ob 9. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice Mala konferenčna dvora-
na.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
predložitev ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;
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3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;

4. da ima poravnane zapadle davke
in prispevke določene z zakonom, do dne-
va izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starej-
še od 30 dni (na dan določen za predložitev
ponudb);

5. da predloži BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
leta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3). Dokumenti ne smejo
biti starejši od 30 dni (na dan določen za
predložitev ponudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v prete-

klih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0 ali

– število dni blokad žiro računa v prete-
klih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3 enako
0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da leta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkazane

pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti ali

– čiste prihodke od prodaje, izkazane
pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake ali
večje od razpisane vrednosti ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti;

6. da zagotavlja 100% letne razpisa-
ne količine blaga;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo (ob terminu, ki
ga določi naročnik);

9. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 3 dni;

10. da ponudnik zagotavlja ustrezen
transport za ponujeno blago;

11. da bo trimesečno dostavljal pre-
dračune;

12. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1.000.000 SIT, veljavno do
15. 1. 2000.

13. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik, ob sklenitvi aneksa h kupoprodaj-
ni pogodbi, zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: najnižja končna vrednost predračuna.

Potencialni ponudniki lahko zahtevajo
podatke o razpisanih vrstah in količinah bla-
ga od skupine za javna naročila (telefon št.
062/317-221 interna 6311 in 8204), kate-
ra bo le-te posredovala po pošti.

10., 11.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 57/99 Ob-12963
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna Bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor, faks: 062/316-573.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor

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

1. kurilno olje srednje - mazut
2. olje gospodinjsko ekstra lahko.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. kurilno olje srednje - mazut –

100,020.000 SIT,
2. olje gospodinjsko ekstra lahko –

8,460.000 SIT
Skupaj: 108,480.000 SIT
3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,

od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 8. 11. 1999 (vsak
delovni dan med 10. in 12. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.:
51800-603-33486 - za razpisno dokumen-
tacijo, s pripisom za »Kurilno olje«.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 1999, ob 11. uri, 16. etaža Kirurške
stolpnice - Mala konferenčna dvorana.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
predložitev ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;

4. da ima poravnane zapadle davke
in prispevke določene z zakonom, do dne-
va izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starej-
še od 30 dni (na dan določen za predložitev
ponudb);

5. da predloži BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3). Dokumenti ne smejo
biti starejši od 30 dni (na dan določen za
predložitev ponudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v prete-

klih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0 ali

– število dni blokad žiro računa v prete-
klih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3 enako
0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkazane

pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkazane
pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma  skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijav-
lja;

6. da zagotavlja:
– 100 % letnih razpisanih vrst in koli-

čin blaga skupine oziroma skupin na katere
se prijavlja;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo (ob terminu, ki
ga določi naročnik);

9. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 3 dni;

10. da ponudnik zagotavlja ustrezen
transport za ponujeno blago;

11. da bo trimesečno dostavljal pre-
dračune;

12. ponudnik mora nuditi srednje kuril-
no olje – mazut z vsebnostjo SO2 največ
do 1%;

13. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini:

– 1,000.000 SIT če se prijavlja na
skupino oziroma skupine, katerih skupna
vrednost presega 10,000.000 SIT ali

– 10% od vrednosti skupine na kate-
ro se prijavlja, če vrednost le-te ne presega
10,000.000 SIT, veljavno do 15. 1. 2000;

14. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo  po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik, ob sklenitvi aneksa h kupoprodaj-
ni pogodbi, zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: najnižja končna vrednost predračuna
skupine.

Ponudniki lahko kandidirajo na posamez-
ne skupine.

Potencialni ponudniki lahko zahtevajo
podatke o razpisanih vrstah in količinah bla-
ga od skupine za javna naročila (telefon št.
062/317-221 interna 6311 in 8204), kate-
ra bo le-te posredovala po pošti.

10., 11.
Splošna bolnišnica Maribor
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Št. 59/99 Ob-12964
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, Maribor, faks: 062/316-573.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

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

1. tiskovine razne,
2. tiskovine posebne z logotipom,
3. pisarniški material in obrazci razni.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. tiskovine razne –  15,260.000 SIT,
2. tiskovine posebne z logotipom –

10,700.000 SIT,
3. pisarniški material in obrazci razni

– 25,130.000 SIT,
skupaj: 51,090.000 SIT

3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 8. 11. 1999 (vsak
delovni dan med 10. in 12. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.:
51800-603-33486 - za razpisno dokumen-
tacijo, s pripisom za »Pisarniški material«.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 8. 11. 1999, do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 9. 11. 1999, ob 9. uri, 16. etaža Ki-
rurške stolpnice - Mala konferenčna dvora-
na.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan določen za pred-
ložitev ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,;

3. da proti ponudniku ni bila izdana prav-
nomočna sodna odločba, ki kaže na njego-
vo nestrokovnost;

4. da ima poravnane zapadle davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (na dan določen za predložitev
ponudb);

5. da predloži BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne

banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3). Dokumenti ne smejo
biti starejši od 30 dni (na dan določen za
predložitev ponudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v prete-

klih 6 mesecih do vštevši dneva  sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0 ali

– število dni blokad žiro računa v prete-
klih 6 mesecih do vštevši dneva  sestavitve
obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3 enako
0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkazane

pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkazane
pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijav-
lja;

6. da zagotavlja:
– 100% letnih razpisanih vrst in ko-

ličin blaga skupine oziroma skupin na kate-
re se prijavlja;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo (ob terminu, ki
ga določi naročnik);

9. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 3 dni;

10. da ponudnik zagotavlja ustrezen
transport za ponujeno blago;

11. da bo trimesečno dostavljal pre-
dračune;

12. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
15. 1. 2000;

13.  da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo  po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik, ob sklenitvi aneksa h kupoprodaj-
ni pogodbi, zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: najnižja končna vrednost predračuna
skupine.

Ponudniki lahko kandidirajo na posamez-
ne skupine.

Potencialni ponudniki lahko zahtevajo
podatke o razpisanih vrstah in količinah bla-
ga od skupine za javna naročila (telefon št.
062/317-221 interna 6311 in 8204), kate-
ra bo le-te posredovala po pošti.

10., 11.
Splošna bolnišnica Maribor

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Ob-12727
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Živilska šola Maribor, Vodovodna 28,
2000 Maribor, tel. 062/313-432, faks
062/313-048.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje prostorov ži-
vilske šole na naslovu Park mladih 3,
ca. 6.000 m2, 28,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Živilska šola Maribor,
Park mladih 3, 2000 Maribor.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: od
1. 1. 2000 do 31. 12. 2002.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ži-
vilska šola Maribor, Vodovodna 28, 2000
Maribor, v tajništvu na naslovu Park mladih
3, pri Tereziji Šuštar.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 10. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
51800-603-34051, pri APP podružnica
Maribor (potrdilo o vplačilu).

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 29. 10. 1999 do
12. ure.

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

2. 11. 1999 ob 8. uri, na Živilski šoli v
Mariboru, Park mladih 3 (bivša vojašnica
Slave Klavore).

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodbe.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

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

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti;

– da proti ponudniku ni izdana pravno-
močna sodna odločba, ki kaže na njegovo
nestrokovnost;

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

– da predloži BON 1 in BON 2 ali BON
3 (oziroma potrdilo banke in bilanco stanja
za s. p.);

– da predloži bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 5% vrednosti ponud-
be, za katero se javlja na razpis;

– da predloži izjavo banke, da bo dobil
garancijo za dobro izvedbo posla v višini
10% pogodbene vrednosti in jo predložil,
če jo bo naročnik zahteval;

– da poda izjavo o prevzemu treh de-
lavk;
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– da je nosilec certifikata ISO 9001 ali
9002.

Kot dokazila o usposobljenosti in spo-
sobnosti mora ponudnik predložiti dokazila
iz 11. člena navodil ponudnikom za izdela-
vo ponudbe.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

(a) merila za ocenjevanje ponudb:
a) končna cena;
b) reference;
c) certifikat kakovosti po standardu ISO

9001 ali 9002.
11.

Živilska šola Maribor

Št. 99 Ob-12965
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljub-
ljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks
062/316-573.

2. Vrsta storitve in opis: neurgentni pre-
vozi bolnikov.

Ocenjena vrednost naročila: 6,100.000
SIT.

3. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

4. Predviden čas izvedbe naročila: 12
mesecev, od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za jav-
na naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Mari-
bor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 3. 11. 1999 (vsak
delovni dan med 10. in 12. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št. 51800-
603-33486-za razpisno dokumentacijo, s
pripisom za Neurgentne prevoze bolnikov.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. 11. 1999, do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 4. 11. 1999, ob 9. uri, 16. etaža Ki-
rurške stolpnice – Mala konferenčna dvora-
na.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizič-
nimi osebami), ki jim bo priznana sposob-
nost.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
predložitev ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;

4. da ima poravnane zapadle davke
in prispevke določene z zakonom, do dne-
va izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starej-
še od 30 dni (na dan določen za predložitev
ponudb);

5. da predloži BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da le-
ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja
za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON-2 ali BON-3). Dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni (na dan določen za pred-
ložitev ponudb);

5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti na katero se
prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti na katero
se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
na katero se prijavlja;

6. da je ponudnik v zadnjem letu
opravljal neurgentne prevoze bolnikov za
vsaj en zdravstveni zavod;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prejema računa;

8. da bo odzivni čas največ 30 minut;
9. da bo storitve opravljal vse dni v

letu pod enakimi pogoji;
10. da zagotavlja prevoze nepokret-

nih bolnikov;
11. da bo vsake tri mesece dostavil

cenik storitev;
12. da ima garancijo za resnost po-

nudbe v višini 10% razpisane vrednosti, z
veljavnostjo do 15. 1. 2000;

13. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik, ob sklenitvi aneksa pogodbi o iz-
vajanju storitev, zahteval.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: najnižja končna cena.

Potencialni ponudniki lahko zahtevajo
podatke o razpisanih storitvah od skupine
za javna naročila (tel. 062/317-221 interna
6311 in 8204), katera bo le-te posredovala
po pošti.

11., 12.
Splošna bolnišnica Maribor

Javni razpisi

Št. 172/99 Ob-12960
Republika Slovenija, Ministrstvo za zna-

nost in tehnologijo na podlagi 27. člena
zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 8/91) ter 3. člena pravilnika o pogojih in
metodologiji izbora in financiranja projektov
temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter
razvoja (Ur. l. RS, št. 5/94, 21/97, 77/97
in 48/99) objavlja

javni razpis
za (so)financiranje temeljnih in

aplikativnih raziskovalnih projektov
nacionalnega raziskovalnega

programa v letu 2000
1. Naziv in sedež: Ministrstvo za znanost

in tehnologijo, 1000 Ljubljana, Trg OF 13.
2. Predmet razpisa
2.1. Predmet razpisa je (so)financiranje

izvajanja temeljnih in aplikativnih raziskoval-
nih projektov na področjih:

– naravoslovno - matematičnih ved,
– tehniških ved,
– medicinskih ved,
– biotehniških ved,
– družboslovnih ved,
– humanističnih ved,
– raziskovalnega programa Narava in ci-

vilizacijsko - kulturna podoba slovenskega
prostora in človeka skozi čas (NKCS) in

– interdisciplinarnih področjih.
2.2. Predmet razpisa je tudi sofinancira-

nje izvajanja aplikativnih projektov na na-
slednjih tematskih sklopih:

2.2.1. Tehnologije za razvoj informacij-
ske infrastrukture:

– napredne omrežne arhitekture in ko-
munikacijski protokoli,

– optična in druga širokopasovna
omrežja,

– brezžična omrežja širokega dosega,
– nove tehnologije za mobilna omrežja

in storitve,
– optoelektronske in mikroelektronske

(nano)tehnologije za potrebe telekomuni-
kacij,

– napredni sistemi upravljanja telekomu-
nikacijskih omrežij in storitev,

– integracija omrežnih tehnologij,
– testiranje omrežij in storitev.
2.2.2. Storitve in aplikacije informacijske

družbe:
– doseganje in varnost podatkov na na-

pravah in mrežah,
– učenje na daljavo z novimi metodami

prikazovanja,
– inteligentna analiza in rudarjenje po-

datkov po podatkovnih bazah in internetu,
– tridimenzionalno prikazovanje podat-

kov,
– kombinatorična optimizacija z upora-

bo metod umetne inteligence, zlasti CLP,
– sistemi za podporo odločanju,
– inteligentni povezovalni agenti,
– informacijska hiša Infodom.
2.2.3. Električni stroji:
– vpliv materialov in tehnologij na lastno-

sti električnih strojev in okolje,
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– hitro tekoči električni stroji s pretvorni-
ki močnostne elektronike,

– vodno hlajeni električni stroji,
– linearni električni stroji s pretvorniki

močnostne elektronike,
– elektronsko komutirani električni stroji,
– eksplozijsko varni električni stroji.
2.2.4. Raziskave v podporo razvoju far-

macevtske industrije:
– nove farmacevtske tehnologije, po-

stopki, materiali in oblike učinkovin,
– biotransformacije kot vir novih učin-

kovin,
– nove potencialne učinkovine,
– načrtovanje novih zdravilnih učinkovin,
– kontrola kakovosti zdravil,
– izboljšava segmentov javnega zdrav-

stva in farmacevtske skrbi.
2.2.5. Biotehnološke raziskave:
– iskanje in produkcija pomembnih bi-

tehnoloških produktov,
– raziskave patogenih in simbiontskih

mikroorganizmov in razvoj moderne diag-
nostike,

– gensko spremenjeni organizmi,
– analiza genomov,
– ugotavljanje učinkov okolju škodljivih

snovi, njihova sanacija, ter razgradnja od-
padnih produktov z biotehnološkimi meto-
dami.

2.2.6. Raziskave na področju družbo-
slovnih ved:

– vzgoja in izobraževanje za delo in živ-
ljenje v 21. stoletju,

– izboljšanje kvalitete življenja in ekološ-
kega sistema,

– spodbujanje konkurenčnosti in gospo-
darske rasti,

– življenje družbenih manjšin,
– evropski družbeno-gospodarski inte-

gracijski procesi,
– razvoj pravnega in upravnega sistema

v 21. stoletju.
3. Pogoji:
3.1. Na javni razpis se lahko prijavi prav-

na ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu:
prijavitelj), ki opravlja raziskovalno dejavnost
in izpolnjuje pogoje, določene z zakonom o
raziskovalni dejavnosti in s predpisi Mini-
strstva za znanost in tehnologijo (v nadalj-
njem besedilu: MZT). Prijavi se lahko tudi
mednarodna medvladna organizacija s se-
dežem v Sloveniji, ki izpolnjuje z zakonom
predpisane pogoje ter tuja pravna oseba, ki
so jo v zamejstvu ustanovili Slovenci, oziro-
ma je v njihovi večinski lasti in je nacional-
nega pomena za ohranjanje Slovencev v
zamejstvu. V skladu z izjavo Republike Slo-
venije so raziskovalni programi in dejavnosti
Republike Slovenije, ki ustrezajo Petemu
okvirnemu programu raziskovalnih in tehno-
loško-razvojnih aktivnosti EU odprti za razi-
skovalne subjekte iz EU, s tem da ti subjekti
financirajo svoj del raziskav iz lastnih sred-
stev. Prijavijo se lahko kot sodelujoče razi-
skovalne skupine na aplikativnih raziskoval-
nih projektih.

3.2. Odgovorni nosilec mora izpolnjeva-
ti pogoje za odgovornega nosilca v skladu z
29. členom zakona o raziskovalni dejavno-
sti1 in 15. členom pravilnika o pogojih in
metodologiji izbora in financiranja projektov
temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter

razvoja2 ter imeti v zadnjih treh letih mini-
malno pet bibliografskih točk na znanstve-
nem delu v COBISS-u.

3.3. Odgovorni nosilec mora imeti skle-
njeno delovno razmerje v raziskovalni or-
ganizaciji, ki prijavlja projekt na javni razpis
in mora biti na predlaganem projektu ude-
ležen z najmanj 400 letnimi urami, če je v
rednem delovnem razmerju oziroma s 150
letnimi urami, če je v dopolnilnem delov-
nem razmerju oziroma z 0 urami, če je že
polno zaseden v programski skupini. Od-
govorni nosilec je v tekočem letu lahko
nosilec enega temeljnega in enega aplika-
tivnega projekta ali največ dveh aplikativ-
nih projektov.

3.4. Če je projektna skupina sestavljena
iz več raziskovalnih skupin na različnih razi-
skovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko
le tista raziskovalna organizacija v kateri je v
delovnem razmerju odgovorni nosilec razi-
skovalnega projekta in vsaj tretjina razisko-
valcev projektne skupine. Prijavitelj mora
imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi
organizacijami podpisan dogovor o ureditvi
medsebojnih pravic in obveznosti. Sodelu-
joča raziskovalna organizacija mora biti na
odobrenem raziskovalnem projektu udele-
žena v sorazmerju s predlaganim številom
letnih ur, vendar ne z manj kot 100 urami
letno.

3.5. Projektna skupina mora imeti na raz-
polago opremo, ki je potrebna za izvedbo
projekta.

3.6. Planiran obseg sredstev in struktu-
ra namenov uporabe morata biti v skladu s
sklepom o normativih in standardih za dolo-
čanje sredstev za izvajanje nacionalnega ra-
ziskovalnega programa (Ur. l. RS, št.
16/94, 63/97 in 49/98).

3.7. Projekti NCKS morajo ustrezati
raziskovalnemu  programu  NCKS  (pro-
gram je objavljen na domači strani:
http://www.mzt.si/.

4. Merila
4.1. Projekti morajo izpolnjevati vse po-

goje in merila, ki jih določa pravilnik o pogo-
jih in metodologiji izbora in financiranja te-
meljnih in aplikativnih projektov ter razvoja.
Prednost pri izbiri bodo imeli tisti projekti,
katerih udeleženci bodo iz tistih raziskoval-
nih organizacij, ki niso vključene v financira-
nje raziskovalnih programov v letu 2000 in
katerih nosilci bodo mlajši od 35 let oziro-
ma od zagovora njihovega doktorata pravi-
loma še ni preteklo več kot 3 leta ter ki
bodo glede na kriterije znanstvene kakovo-
sti, relevantnosti za družbeni in gospodarski
razvoj Republike Slovenije ter racionalnosti
pri organizacijski izvedbi projekta izkazali
večji:

– obseg znanstvenih in drugih kazalcev
kakovosti za odgovornega nosilca in za dru-
ge raziskovalce v projektni skupini,

– bibliografski kazalci se upoštevajo za
vse raziskovalce na predlaganem projektu v
proporcionalnem razmerju s predlaganim
številom ur posameznega raziskovalca (npr.
za predlagan obseg 850 raziskovalnih ur se
upošteva 50% kazalcev),

– pomen projekta za razvoj znanstvene
discipline,

– obseg rezultatov gospodarske in dru-
ge uporabe svojega raziskovanja v zadnjih
letih,

– delež sofinanciranja projektov, tudi v
primeru projektov, kjer sofinanciranje ni ob-
vezno,

– obseg interdisciplinarnega in med-in-
stitucionalnega povezovanja na področju
predlaganega projekta,

– obseg sodelovanja v mednarodnih ra-
ziskovalnih projektih3.

4.2. Vloga za (so)financiranje mora vse-
bovati naslednje dokumente:

– obrazec: MZT-RP-1/2000 (s prilogo
A in B) – vloga za (so)financiranje razisko-
valnega projekta,

– izpis bibliografij iz COBISS-a oz. za
medicino iz baze IBMI za obdobje od 1996
naprej za odgovornega nosilca in ostale čla-
ne projektne skupine.

4.3. Nepravočasnih in nepravilno ozna-
čenih vlog komisija za odpiranje ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
Komisija tudi ne bo obravnavala nepravilno
izpolnjenih vlog. Kot nepravilno izpolnjena
se bo štela vloga, ki:

– ni v skladu z 29. členom zakona o
raziskovalni dejavnosti,

– ne bo vsebovala obeh predpisanih
obrazcev (MZT-RP-1/2000 s prilogama A
in B),

– ne bo predložila bibliografskih izpisov
za obdobje od 1996 naprej za odgovorne-
ga nosilca in ostale člane projektne skupi-
ne,

– ne bo predložila dokazil o citiranosti in
patentih,

– ne bo podpisana s strani odgovornega
nosilca in prijavitelja ter

– ne bo imela priložene izjave uporabni-
ka o sofinanciranju specifičnega aplikativ-
nega projekta (U2).

4.4. Skladno z 9. členom pravilnika o
pogojih in metodologiji izbora in financiranja
projektov temeljnega in aplikativnega razi-
skovanja ter razvoja bo MZT prijavitelje ob-
vestilo o morebitnih drugih pomanjkljivostih
in jih pozvalo, da le-te odpravijo v določe-
nem roku in o posledicah, če pomanjkljivo-
sti ne bodo odpravljene.

5. Financiranje projektov
5.1 Obseg razpoložljivih sredstev je od-

visen od proračuna Republike Slovenije za
leto 2000. Za realizacijo tega razpisa je iz
proračunskih sredstev MZT za leto 2000
predvidena orientacijska vrednost sredstev
v višini 190,000.000 SIT. Za posamezno
znanstveno vedo je predviden naslednji ob-
seg delitve sredstev:

– naravoslovno-matematične vede:
1.000 raziskovalnih ur,

– tehnične  vede:  11.500  raziskoval-
nih ur,

– medicinske vede: 24.300 raziskoval-
nih ur,

– biotehniške vede: 2.600 raziskoval-
nih ur,

– družboslovne vede: 4.100 raziskoval-
nih ur,

– humanistične vede: 6.800 raziskoval-
nih ur.

5.2. Temeljne in splošne aplikativne ra-
ziskovalne projekte bo ministrstvo financira-
lo do 100% potrebnih sredstev. Specifične
aplikativne raziskovalne projekte (U2) in pro-
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jekte NCKS bo ministrstvo financiralo do
75% potrebnih sredstev za izvajanje projek-
ta. Prijavitelj specifičnega aplikativnega pro-
jekta (U2) si mora zagotoviti vsaj 25% sred-
stev s strani drugih zainteresiranih subjek-
tov in predložiti dokazila o sofinanciranju.

5.2. V skladu s sklepom o normativih in
standardih za določanje sredstev za izvaja-
nje nacionalnega raziskovalnega programa
in glede na obremenjenost raziskovalcev z
raziskovalnimi urami, ki so financirani iz pro-
računa Republike Slovenije, financira MZT
do:

– 1700 raziskovalnih ur letno za razisko-
valce v delovnem razmerju za polni delovni
čas in

– 567 raziskovalnih ur letno za razisko-
valce v dopolnilnem delovnem razmerju in
za univerzitetne učitelje.

6. Čas trajanja projektov:
6.1. Predvideni rok začetka izvajanja

projekta je 1. 1. 2000.
6.2. Izbrane predloge projektov bo MZT

financiral dve leti in pol.
7. Splošna določila:
7.1. Razpisno dokumentacijo dvignejo

prijavitelji od dneva objave do prijavnega
roka v vložišču Ministrstva za znanost in teh-
nologijo, Ljubljana, Trg OF 13. Razpis z
razpisno dokumentacijo je dostopen tudi na
domači strani MZT (http://www.mzt.si/).

7.2. Pisne vloge z oznako “Ne odpiraj –
razpis za raziskovalne projekte – znanstve-
na veda: (navedite vedo oziroma temo iz
točke 2.1. in 2.2. razpisa)” morajo prijavite-
lji dostaviti v zaprtih ovojnicah za vsak pro-
jekt posebej v sprejemno pisarno Ministrs-
tva za znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
Ljubljana. Ovojnica z vlogo mora prispeti na
naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke
do vključno 29. oktobra 1999 do 14. ure.

7.3. V roku dostavljene in pravilno ozna-
čene vloge bo odprla Komisija za odpiranje
vlog dne 2. 11. 1999 uri na sedežu mini-
strstva, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

7.4. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru
projektov do 31. decembra 1999.

7.5. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu
za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljub-
ljana oz. na telefonu 1784 600, (za naravo-
slovno matematične vede: Stojan Pečlin, za
tehnične vede: mag. Janez Cetin, za bio-
tehniške vede: mag. Lidija Padar Tičar, za
medicinske vede: Marko Belavič, za druž-
boslovne vede: Marica Žvar in za humani-
stične vede ter NCKS: Mateja Gašpirc.

1 29. člen zakona o raziskovalni dejavnosti :
»Odgovorni nosilec raziskovalnega projekta je
lahko raziskovalec, ki izpolnjuje naslednje pogo-
je: ima doktorat znanosti; ima objavljena znans-
tvena dela v zadnjih treh letih; izkazuje sposob-
nost za organiziranje in vodenje raziskovalne sku-
pine; je praviloma v delovnem razmerju v razisko-
valni organizaciji, kjer izvaja projekt, ali je zasebni
raziskovalec.«

2 15. člen pravilnika o pogojih in metodologiji
izbora in financiranja projektov temeljnega in a-
plikativnega raziskovanja ter razvoja: »Znanstve-
no zmožnost raziskovalcev za izvedbo predlogov
projektov temeljnega in aplikativnega raziskova-
nja se oceni z vidika: znanstvene utemeljenosti
predloga projekta; raziskovalne usposobljenosti
projektne skupine.

Projektna skupina izkazuje usposobljenost,
če:

1. odgovorni nosilec izpolnjuje z zakonom
določene pogoje za odgovornega nosilca in ima
vsaj en članek kot edini avtor, objavljen v medna-
rodno priznani publikaciji v zadnjih treh letih ali
ustrezno število člankov v soavtorstvu; je bil citi-
ran v mednarodno priznanih publikacijah v zad-
njih desetih letih, razen izjemoma pri odgovornih
nosilcih raziskovalnih projektov starih do 35 let,
ali ima mednarodne patente;

2. vsaj ena tretjina raziskovalcev v projektni
skupini izpolnjuje z zakonom in s tem pravilnikom
določene pogoje za odgovornega nosilca; pri
mlajših raziskovalcih se ti pogoji upoštevajo smi-
selno;

3. oprema raziskovalne skupine zagotavlja iz-
vedbo projekta.

Področni sveti natančneje določijo pogoje iz
tega člena.«

3 Tretji odstavek 22. člena pravilnika o pogo-
jih in metodologiji izbora in financiranja projektov
temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter raz-
voja: »Predlogi aplikativnih projektov, ki bodo
hkrati prijavljeni na razpise raziskovalnih progra-
mov Evropske unije in bodo sprejeti v njihove
evalvacijske postopke, bodo imeli prednost pri
izboru sofinanciranja pred tistimi projekti, ki ne
bodo prijavljeni na razpise raziskovalnih progra-
mov Evropske unije«.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 321-14-56/99 Ob-12605
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Dunajska 56, 58 objavlja na podlagi 1. čle-
na uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvod-
nje hrane za leto 1999 (Ur. l. RS, št. 9/99,
11/99, 12/99 - popravek in 16/99, 22/99
in 36/99) in 8. člena odredbe o načinu
oddajanja subvencij, dotacij in drugih trans-
ferov iz sredstev proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 5/98)

javni razpis
1. Predmet javnega razpisa: predmet

razpisa so sredstva, ki se bodo dodelila za
subvencioniranje programov prestrukturira-
nja dejavnosti morskih ribičev in investicije v
marikulturo.

2. Višina sredstev: višina sredstev za na-
vedeni namen je določena z uredbo o uved-
bi finančnih intervencij za ohranjanje in raz-
voj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto
1999 in znaša za proračunsko postavko
1422 – Morsko ribištvo in marikultura
10,700.000 SIT.

3. Pogoji za pridobitev subvencije: upra-
vičenci do subvencij po tem razpisu so prav-
ne ali fizične osebe s stalnim prebivališčem
oziroma sedežem v Republiki Sloveniji in ki
izpolnjujejo pogoje, določene v tem razpisu.

Sredstva se bodo dodelila za podporo
investicijam, ki so se pričete po 1. 1. 1997
in so do prijave na javni razpis v letu 1999
dokončane najmanj 25%. Do te višine pred-
računske vrednosti je potrebno predložiti
tudi potrjene račune o nabavljenem mate-
rialu in opremi ter opravljenem delu.

Dodatni pogoji za pridobitev subvencij:
– za pravne osebe izpisek iz sodnega

registra;
– k vlogi za sofinanciranje programov

prestrukturiranja dejavnosti morskih ribičev
je potrebno priložiti program preusmeritve,
predračun in potrdilo upravne enote o vrni-
tvi ribolovnega dovoljenja;

– za pridobitev subvencije za novograd-
nje oziroma posodobitev proizvodnih zmog-

ljivosti za vzrejo morskih rib je potrebno
predložiti program novogradnje oziroma mo-
dernizacije vzrejnih zmogljivosti in pogodbo
(koncesijo) o uporabi morskega javnega
dobra.

4. Merila za izbiro
Prednost pri izbiri bodo imele:
– vloge, ki izkazujejo večji delež lastnih

sredstev;
– pri prestrukturiranju dejavnosti ribičev

bodo imeli prednost imetniki dovoljenja za
uporabo globinske povlečne mreže - koče.

Upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje za pri-
dobitev subvencije, pridobijo pravico do naj-
več 25% vrednosti vlaganj.

Z upravičenci bo Ministrstvo za kmetijs-
tvo, gozdarstvo in prehrano sklenilo pogod-
be o koriščenju sredstev.

5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je vlagateljem

na voljo od dneva objave javnega razpisa,
vsak delovnik med 8. in 12. uro pri Karmen
Pavlič Šrolj, v sobi št. 749 na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljublja-
na, Dunajska 56, 58 (tel. 061/178-91-44).

6. Rok za predložitev vlog
Vloge v zaprti kuverti z oznako »Ne odpi-

raj - javni razpis ribištvo«, morajo prispeti v
glavno pisarno Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunaj-
ska 56, 58 do vključno 18. 10. 1999. Vlo-
ge, ki bodo prispele na naslov ministrstva
po tem roku, bodo zavržene kot prepozne.
Vloge, ki ne bodo vsebovale vse v razpisu
zahtevane dokumentacije, bodo zavržene
kot nepopolne.

7. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog bo 19. 10.

1999 ob 13. uri v sejni sobi št. 735 na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Ljubljana, Dunajska 56, 58.

8. Obvetilo o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa

pisno obveščeni v roku 7 dni od dneva jav-
nega odpiranja ponudb.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ob-12706
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) objavlja Občina Med-
vode, Cesta komandanta Staneta 12, Med-
vode

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v

Občini Medvode za leto 2000
1. Predmet javnega razpisa iz sredstev

proračuna Občine Medvode je sofinancira-
nje naslednjih programov:

– programi za otroke in mladino (“Zlati
sonček”, “Športna značka”, tečaji plavanja,
šolska športna tekmovanja),

– programi športa redne vadbe otrok in
rekreacije za starejše občane,

– programi športnih prireditev v Občini
Medvode,

– programi tekmovalnega športa,
– programi športa za dosežek,
– programi izobraževanja strokovnih ka-

drov,
– programi investicij in investicijskega

vzdrževanja športnih objektov.
2. Na razpis za sofinanciranje programov

športa lahko kandidirajo vsa športna društ-
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va in zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– imajo sedež in delujejo na območju
Občine Medvode,

– predložijo dokazilo o plačani članarini
svojih članov za tekoče leto,

– delujejo skladno z zakonom o društvih
(Ur. l. RS, št. 60/95) in zakonom o športu.

3. Predlagatelji programov morajo posre-
dovati natančen opis programa s predvide-
nim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.

4. Program mora biti finančno ovredno-
ten z navedbo virov financiranja.

5. Predlagatelji morajo programu pred-
ložiti izpolnjen vprašalnik, ki ga dobijo na
sedežu Občine Medvode, Cesta komandan-
ta Staneta 12, Medvode.

6. Rok za prijavo na razpis je 15. 11.
1999.

7. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene v skladu z merili za sofinanciranje špor-
ta v Občini Medvode.

8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe o sofinanciranju programov špor-
ta v 15 dneh po sprejemu proračuna Obči-
ne Medvode za leto 2000.

9. Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Medvode, oddelek za družbene de-
javnosti, Cesta komandanta Staneta 12,
Medvode.

10. Podrobnejše informacije so na voljo
pri Bohinc Antonu, Športna zveza Medvode,
tel. 612-655, vsak delovni dan od 7. do 8.
ure in od 12. do 14. ure, na naslovu: Parti-
zan Medvode, Cesta ob Sori 15, Medvode.

Občina Medvode

Ob-12704
Študentska organizacija Univerze v Ljub-

ljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, kot na-
ročnik objavlja

razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

tehnično in fizično varovanje

1. Predmet naročila je tehnično in fizič-
no varovanje objektov in prireditev.

2. Obseg naročila:
– tehnično varovanje: poslovni prostori

– Študentski servis, Borštnikov trg 2,
– fizično varovanje: poslovna zgradba –

ŠOU v Ljubljani, Kersnikova 4,
– varovanje prireditev: nočni klub K4,

Kersnikova 4 (predvidoma vsak dan od 21.
do 4. ure, razen v času poletnih počitnic od
1. junija do 1. oktobra); priložnostna varo-
vanja prireditev na prostem (koncerti, pred-
stavitve, zborovanja, demonstracije…).

3. Orientacijska vrednost naročila je do
20,000.000 SIT letno.

4. Naročnik bo odgovarjal samo na vpra-
šanja podana v pisni obliki v roku tri dni po
objavi razpisa in naslovljene na Študentsko
organizacijo Univerze v Ljubljani, Kersniko-
va 4, kontaktna oseba pa je Lojze Perme,
vodja vzdrževalno-tehničnih služb. Na vsa
vprašanja bo ponudnik prejel pisne odgovo-
re v roku tri dni po prejemu vprašanja.

5. Ponudba naj bo urejena v istem vrst-
nem redu kot razpisna dokumentacija. Vsaka
točka gradiva naj bo jasno označena in pred-
stavljena kot zaključena celota. Ponudba mo-
ra vsebovati odgovore na razpisno gradivo in
vse zahtevane dodatne dokumente.

Nepopolne in nepregledne ponudbe bo
naročnik zavrnil in jih izločil iz nadaljnje
obravnave.

6. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi razpisa. Komisija bo upoštevala po-
nudbe, ki bodo prispele na sedež naročni-
ka do 25. oktobra 1999 do 12. ure. Javno
odpiranje ponudb bo 25. oktobra 1999 ob
12. uri, na sedežu naročnika.

7. Pri izbiri izvajalcev bo upoštevana sa-
mo dokumentacija, ki bo priložena v okviru
ponudbe. Pri izbiri izvajalcev bo naročnik
upošteval poslovno-organizacijske in tehnič-
ne zahteve, opredeljene v razpisni doku-
mentaciji.

8. Ponudnik jamči za verodostojnost vseh
posredovanih podatkov. Naročnik si pridržu-
je pravico preveriti posredovane podatke. V
primeru ugotovitve neresničnih ali zavajajo-
čih podatkov bo ponudba izločena iz nadalj-
nje obravnave in zavrnjena kot neustrezna.

9. Naročnik bo izbral izvajalca najpozne-
je v 10 dneh od odpiranja ponudb. O izbiri
bodo obveščeni vsi ponudniki v roku sed-
mih dni od izbire.

Študentska organizacija
Univerze v Ljubljani

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Ob-12757
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 posredovala delničarka Ko-

larič Marija, Gozdna 8, 2311 Hoče.
Predmet prodaje je 23 navadnih ustano-

viteljskih delnic na ime Probanke, d.d., po
ceni 140.000 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., Maribor

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-12697
V skladu s 454. členom zakona o gos-

podarskih družbah, direktor družbe Meblo
Kovinoplastika, d.o.o., Nova Gorica, vpisa-
na v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici pod številko vložka 1/740/00
objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
 ki je bil sprejet na skupščini dne 28. 7.

1999
Osnovni kapital družbe se zmanjša za

109,266.528,45 SIT tako, da bo po zmanj-
šanju znašal 596,490.615,05 SIT.

Direktor poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjša-
njem osnovnega kapitala.

Meblo Kovinoplastika, d.o.o.,
Nova Gorica

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Preklic

Št. 247 Ob-12813
Uprava delniške družbe Smelt Interna-

tional, d.d., Ljubljana, preklicuje zasedanje
skupščine z objavo v Uradnem listu RS, št.
73-74 z dne 10. 9. 1999, sklicane za dne
11. oktobra 1999.

Smelt International, d.d., Ljubljana
uprava

Dopolnitev

Ob-12758
Uprava delniške družbe Marles Pohištvo

Maribor, d.d., Limbuška c. 2, Limbuš, ob-
javlja

dopolnitev
dnevnega reda 1. skupščine družbe

Marles Pohištvo Maribor, d.d.,
sklicane za dne 28. 10. 1999 ob 12. uri

v sejni dvorani Zavarovalnice Maribor, d.d.,
Cankarjeva 3 in objavljene v Uradnem listu
RS, št. 77-78 dne 24. 9. 1999 ter v časopi-
su Večer dne 24. 9. 1999 kot sledi:

Besedilo sklica se dopolni tako, da se
doda nova 7. točka dnevnega reda, ki glasi:

7. Spremembe statuta
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: sprejmejo se spremembe statuta v
predlaganem besedilu.

Čistopis statuta s predlaganimi spre-
membami je na vpogled na sedežu družbe
skupaj z ostalim gradivom za skupščino v
tajništvu uprave družbe vsak delovni dan od
12. do 13. ure, petindvajset dni pred zase-
danjem skupščine.

Marles Pohištvo Maribor, d.d.,
uprava direktor

mag. Edvin Makuc, dipl. inž. stroj.
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5. Sprejem gospodarskega načrta.
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem sklepa: sprejme se gospodarski načrt
za poslovno leto od 1. 9. 1999 do 31. 8.
2000.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Domžalah,
Mestni trg 1, in sicer vse delovnike razen
sobot, od 9. do 12. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v enem tednu po ob-
javi tega sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji navadnih delnic z
oznako A, njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki, če najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo upravi družbe svo-
jo udeležbo na skupščini. Vsaka delnica da-
je delničarju en glas.

Člani uprave in člani nadzornega sveta
se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji.

Prostor, v katerem bo skupščina, bo od-
prt 30 minut pred pričetkom zasedanja. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne, ob 20.30, v
istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala, ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Navodilo za glasovanje: o vseh točkah
dnevnega reda je glasovanje javno.

Predlagane sklepe sprejemajo delničarji
z navadno večino oddanih glasov.

Glasuje se osebno oziroma po pooblaš-
čencu ali zastopniku na podlagi glasovnice,
ki jo sprejme delničar ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo mora biti pisno.

Napredek Bistrica,
družba pooblaščenka, d.d., Domžale

direktor: Peter Primožič

Št. 1292 Ob-12710
Začasna uprava družbe Surovina, druž-

ba za predelavo odpadkov, d.d., 2000 Ma-
ribor, Ulica Vita Kraigherja 5, vabi delničarje
na

1. sejo skupščine družbe
Surovina, d.d.

Okrožno sodišče v Mariboru je dne 4. 3.
1998 registriralo delniško družbo in potrdi-
lo statut. Začasna uprava ugotavlja, da so s
tem izpolnjeni pogoji za sklic skupščine. Za-
časna uprava sklicuje skupščino za dne 11.
11. 1999 ob 13. uri, na sedežu družbe,
2000 Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5.

Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Odprtje skupščine in predhodna ugo-

tovitev sklepčnosti.
Začasna uprava odpre skupščino in ob-

vesti skupščino glede notarja, ki piše zapi-
snik.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov.

Na predlog začasne uprave in začasne-
ga nadzornega sveta se izvoli za predsedni-
ka skupščine dr. Gojka Staniča, prešteval-
ca glasov Mariko Velikonja Flisar in Igorja
Vuka, iz RR & Co.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčno-
sti.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine.

4. Seznanitev z dnevnim redom.

Predsednik seznani skupščino z dnev-
nim redom.

5. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se po-
slovnik skupščine v predloženem besedilu.

6. Obravnava in sprejem poročila zača-
sne uprave o poteku lastninske preobrazbe
podjetja.

Predlog začasne uprave in začasnega nad-
zornega sveta: skupščina delničarjev se sez-
nani s potekom lastninskega preoblikovanja.

7. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1998.

Mnenje začasnega nadzornega sveta:
začasni nadzorni svet predlaga skupščini,
da sprejme letno poročilo začasne uprave
za leto 1998 v predloženem besedilu.

Predlog sklepa začasne uprave: sprej-
me se letno poročilo za leto 1998 z načr-
tom delovanja družbe za leto 1999 v pred-
loženem besedilu.

8. Obravnava in odločanje o sklepu o
pokrivanju izgube in uporabi dobička za leta
1993, 1994, 1995, 1996, 1997 in 1998
začasna uprava predlaga, da skupščina njen
predlog sklepa o pokrivanju izgube in upo-
rabi dobička potrdi.

Mnenje začasnega nadzornega sveta: za-
časni nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme predlog sklepa začasne uprave o po-
krivanju izgube in o uporabi dobička za leta
1993, 1994, 1995, 1996, 1997 in 1998.

9. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta.

Predlog začasnega nadzornega sveta:
člani začasnega nadzornega sveta v sestavi
se razrešijo.

10. Volitve članov nadzornega sveta.
Začasni nadzorni svet predlaga dva kan-

didata za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:

skupščina izvede volitve dveh članov nad-
zornega sveta.

11. Seznanitev skupščine s člani nad-
zornega sveta, ki so jih izvolili organi sou-
pravljanja delavcev družbe.

12. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: skupščina za revizorja imenuje revizor-
sko družbo Valuta družba za revizijo, d.o.o.,
Maribor, za poslovno leto 1999 in 2000.

13. Obravnava in določitev nagrad čla-
nom nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: določijo se nagrade članom nadzor-
nega sveta v predlagani višini.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Družba delničarjem ne krije potnih stroš-
kov za udeležbo na skupščini.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniško knjigo deset dni pred zaseda-
njem skupščine in ki pisno prijavo osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Ob-12730
Na podlagi drugega odstavka 366. čle-

na zakona o gospodarskih družbah uprava
družbe Petrol, Slovenska naftna družba,
d.d., Ljubljana, objavlja,

da je Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., na Okrož-
nem sodišču v Ljubljani vložil tožbo za ugo-
tovitev ničnosti oziroma izpodbojnosti skle-
pa 4. skupščine družbe z dne 9. 7. 1999,
sprejetega pod 4. točko dnevnega reda, ki
se glasi:

»Ugotovljeni dobiček družbe za poslovno
leto 1998 v znesku 3.365,083.074,28 SIT
se razporedi v proste rezerve družbe v višini
1.682,541.537,14 SIT. Znesek v višini
1.682,541.537,14 SIT ostaja nerazporejen.
Dividende delničarjem in udeležba uprave in
nadzornega sveta v dobičku za leto 1998 se
izplačajo iz nerazporejenega čistega dobič-
ka preteklih let, ki na dan 31. 12. 1998
znaša 1.613,370.326,21 SIT: (1) za izplači-
lo delničarjem v obliki dividend v znesku 600
SIT bruto na delnico 1.251,780.600 SIT;
(2) upravi kot udeležbo na dobičku bruto
17,414.862,71 SIT, za izplačilo 6,330.000
SIT, izplačljivo v delnicah družbe po nominal-
ni vrednosti delnice; (3) članom nadzornega
sveta kot udeležbo na dobičku bruto
9,661.866,27 SIT, za izplačilo 5,682.000
SIT, izplačljivo v delnicah družbe po nominal-
ni vrednosti delnice. Družba bo izplačala di-
vidende najkasneje v 30 dneh po sprejemu
sklepa na skupščini, in sicer upravičencem
vpisanim v centralnem registru pri KDD na
dan 13. julij 1999, na način, določen s skle-
pom uprave družbe.«

Petrol, d.d., Ljubljana
predsednik uprave: Janez Lotrič

Ob-12705
Napredek Bistrica, družba pooblaščen-

ka, d.d., Domžale, uprava družbe na podla-
gi 283. člena ZGD sklicuje

2. skupščino družbe
v ponedeljek, dne 8. novembra 1999

ob 20. uri, v dvorani Komunalnega centra v
Domžalah.

Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in imenovanje de-

lovnih teles.
Uprava družbe predlaga sprejem nasled-

njega sklepa: za predsednika skupščine se
izvoli Staneta Skoka, za sestavo notarskega
zapisa se pooblasti Majdo Lokošek, notar-
ko v Domžalah. Za preštevalki glasov se
določi Vilmo Žirovnik in Jano Cedilnik.

2. Sprejem poslovnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem sklepa: sprejme se poslovno poročilo
za poslovno leto od 1. 9. 1998 do 31. 8.
1999.

3. Sklepanje o uporabi dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem sklepa: sprejme se sklep o uporabi do-
bička po predlogu uprave.

4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:

za poslovno leto od 1. 9. 1999 do 31. 8.
2000 se imenuje revizijska hiša Texima Kon-
ta, d.o.o. – revizor Jakob Mavsar.
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Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.

Gradivo
Celovito gradivo za skupščino je na se-

dežu družbe v sobi št. 1 na vpogled vsak
delovni dan pri Zdenki Hergan, od 10. do
12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se določi oziroma razglasi polurni
odmor, po katerem se skupščina vnovič se-
stane. V primeru vnovičnega zasedanja je
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Surovina, d.d., Maribor
začasna uprava: Marko Fon

Ob-13062
Začasna uprava Surovina Holding, druž-

ba pooblaščenka, d.d., 2000 Maribor, Uli-
ca Vita Kraigherja 5 (dalje v besedilu: druž-
ba) vabi delničarje na

1. sejo skupščine
in ločenega zasedanja razredov delnic

Okrožno sodišče v Mariboru, je dne 28.
7. 1998 registriralo delniško družbo poob-
laščenko in potrdilo statut. Začasna uprava
ugotavlja, da so s tem izpolnjeni pogoji za
sklic skupščine in ločenih zasedanj razre-
dov navadnih delnic družbe A in prednost-
nih delnic razreda B. Začasna uprava skli-
cuje skupščino in ločena zasedanja razre-
dov delnic dne 11. 11. 1999 ob 9. uri v
prostorih Zavarovalnice Maribor, d.d., Can-
karjeva 3, Maribor.

Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Odprtje skupščine in predhodna ugo-

tovitev sklepčnosti.
Začasna uprava odpre skupščino in ugo-

tovi ali je na skupščini zastopanih toliko gla-
sovalnih delnic, da skupščina in oba ločena
razreda delnic lahko zasedata. Začasna
uprava obvesti skupščino glede notarja, ki
piše zapisnik.

2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-
valcev glasov.

Na predlog začasne uprave in začasne-
ga nadzornega sveta se izvoli predsednika
skupščine in dva preštevalca za: predsedni-
ka skupščine in ločenega glasovanja delni-
čarjev razreda A in delničarjev razreda B dr.
Gojka Staniča in za preštevalca glasov Ma-
rinka Velikonja Flisar in Igor Vuk iz RR & Co.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepč-
nosti.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine, ugotovi sklepčnost
skupščine in vsakega ločenega razreda del-
nic.

4. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik seznani skupščino in ločena

zasedanja razredov delnic z dnevnim redom.
Ločeni razred delnic razreda B glasuje o 2.,
3., 4., 7. in 8. točki dnevnega reda.

5. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se po-
slovnik skupščine v predloženem besedilu.

6. Obravnava in sprejem poročila zača-
sne uprave o poteku ustanovitve družbe
pooblaščenke.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: skupščina delni-
čarjev se seznani s poročilom o ustanovitvi
družbe pooblaščenke.

7. Sklep o povečanju osnovnega kapita-
la s stvarnimi vložki in o izključitvi prednost-
ne pravice dosedanjih delničarjev.

Začasna uprava in začasni nadzorni svet
predlagata, da skupščina sprejme sklep o
povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi
vložki in o izključitvi prednostne pravice do-
sedanjih delničarjev.

Osnovni kapital se poveča z drugo izdajo
30774 navadnih delnic razreda A, ki so nomi-
nirane na 10.000 SIT in so emisijske vredno-
sti 21.927 SIT z namenom, da 276 udeležen-
cev notranjega odkupa prenese pridobljene
delnice Surovine, družba za predelavo od-
padkov, d.d., 2000 Maribor, Ulica Vita Kraig-
herja 5, ki so nominalne vrednosti10.000 SIT
in vrednosti 21.927 SIT za eno delnico kot
stvarne vložke v družbo pooblaščenko.

Osnovni kapital se poveča za
307,740.000 SIT in znaša po povečanju
586,330.000 SIT. Prednostna pravica do-
sedanjih delničarjev do vpisa vseh novih na-
vadnih delnic razreda A je izključena.

8. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejmejo se spre-
membe statuta v predloženem besedilu.

9. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1998.

Predlog sklepa začasne uprave: sprej-
me se letno poročilo za leto 1998 z načr-
tom delovanja družbe za leto 1999 v pred-
loženem besedilu. Mnenje začasnega nad-
zornega sveta: začasni nadzorni svet pred-
laga skupščini, da sprejme letno poročilo
začasne uprave za leto 1998 v predlože-
nem besedilu.

10. Določitev minimalne cene minimal-
nega kapitala.

Predlog začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta: sprejme se predlog o
minimalni ceni minimalnega kapitala.

11. Razrešitve članov začasnega nadzor-
nega sveta.

Začasni nadzorni svet predlaga, da ga
skupščina razreši.

12. Volitve članov nadzornega sveta.
Začasni nadzorni svet predlaga tri kandi-

date za člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina izvede volitve predlaganih članov
nadzornega sveta.

13. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: skupščina za revizorja imenuje revi-
zorsko družbo Valuta družba za revizijo,
d.o.o., Maribor, za poslovni leti 1999 in
2000.

14. Obravnava in določitev nagrad čla-
nom nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: sprejme se predlog začasnega nad-
zornega sveta glede sejnine članov nadzor-
nega sveta.

15. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Družba delničarjem ne krije stroškov
udeležbe na skupščini.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo deset dni pred
zasedanjem skupščine in ki pisno prijavo
osebno  ali  s  priporočeno  pošiljko  dosta-
vijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev in udele-
žencev ločenega zasedanja delničarjev
prednostnih delnic razreda B potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradi-
vo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.

Gradivo
Celovito gradivo za skupščino, vključno

z besedilom predlaganih sprememb statuta
in vsemi stvarnimi vložki je na sedežu druž-
be v sobi št. 1, na vpogled vsak delovni dan
pri Zdenki Hergan, od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine in ločenega zasedanja raz-
redov delnic.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ali ločeno zasedanje deln-

čarjev posameznega razreda delnic ob na-
povedani uri ne bo sklepčno, se določi ozi-
roma razglasi polurni odmor, po katerem se
skupščina vnovič sestane. V primeru vno-
vičnega zasedanja je skupščina oziroma lo-
čeno zasedanje delničarjev imetnikov posa-
meznih razredov delnic sklepčno ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Surovina Holding,
družba pooblaščenka, d.d., Maribor

začasna uprava: Fon Marko
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Št. 20 Ob-12719
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Lju-

tomerčan, kmetijstvo in predelava, d.d., s
sedežem v Ljutomeru, Kidričeva ulica 2,
uprava družbe sklicuje

2. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, dne 12. novembra 1999,

ob 11. uri na sedežu družbe v Ljutomeru,
Kidričeva ulica 2.

I. Dnevni red in predlogi sklepov
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Na predlog uprave in nadzorne-
ga sveta se imenujejo organi skupščine:

– za predsednika skupščine se imenuje
Milan Koren,

– za preštevalki glasov se imenujeta Bre-
da Gerič in Janja Šterman.

Skupščina se seznani, da seji prisostvu-
je notar Franc Šömen iz Ljutomera.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme poslovno poročilo za leto 1998.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o pokrivanju izgube iz leta 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se iz-
guba iz leta 1998 v višini 92,330.081,54
SIT pokrije iz rezerv v višini 45,703.390,40
SIT in iz revalorizacijskega popravka rezerv
v višini 46,626.691,14 SIT.

4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za leto 1999 imenuje
revizorska družba Audit, d.o.o., iz Murske
Sobote.

II. Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najka-
sneje tri dni pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo in bodo vpi-
sani v delniško knjigo na dan 2. november
1999. Prijava zastopnikov ali pooblaščen-
cev bo veljavna, kolikor bo v navedenem
roku s pisno prijavo predloženo tudi poob-
lastilo, ki ostane shranjeno v družbi. Delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci se izka-
žejo z osebnim dokumentom, zakoniti za-
stopniki pa tudi z izpisom iz sodnega regi-
stra. Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasov-
nic.

III. Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaš-

čenci lahko v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine s priporočeno poštno pošiljko
pošljejo upravi utemeljene nasprotne pred-
loge in dopolnilne predloge k dnevnemu
redu.

IV. Vpogled v gradiva
Gradivo za zasedanje skupščine je na

vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu
družbe vsak delovnik od dneva objave skli-
ca do zasedanja skupščine med 9. in 12.
uro.

V. Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-

ne istega dne v istih prostorih ob 12. uri, ko
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Ljutomerčan, kmetijstvo
in predelava, d.d.
uprava – direktor

Ob-12755
Uprava in nadzorni svet delniške družbe

Varnost Kranj, d.d., Kranjska varnostna
družba, Bleiweisova c. 4, 4000 Kranj,
sklicujeta na podlagi 7.3. točke statuta

četrto skupščino
delniške družbe,

ki bo 8. 11. 1999, ob 10. uri, v prosto-
rih Varnosti Kranj, d.d., Bleiweisova c. 4,
4000 Kranj, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa uprave: uprava otvori
skupščino in ugotovi, da je skupščina
sklepčna.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine:
a) izvolitev predsednika skupščine;
b) izvolitev dveh preštevalcev glasov;
c) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta:
a) za predsednika skupščine se izvoli

Veljka Jana;
b) za preštevalca glasov se izvoli mag.

Edvarda Pušnika in Liljano Ajdovec;
c) za notarja za sestavo notarskega zapi-

sa se imenuje Andrej Škrk, Dunajska 56,
1000 Ljubljana.

3. Imenovanje revizorja za leto 1999 ter
razporeditev dobička z mnenjem nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina imenuje za revizorja druž-
be za leto 1999 družbo Podboršek, Revizij-
ska družba k.d., Dunajska 22, 1000 Ljub-
ljana.

4. Letno poročilo uprave za leto 1998
ter razporeditev dobička z mnenjem nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme letno poročilo za
leto 1998 z mnenjem nadzornega sveta in
predlagano razporeditev dobička.

5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina sprejme dopolnitev 3. toč-
ke statuta.

Gradivo za dnevni red skupščine s pred-
logi sklepov in besedilom predloga spre-
memb statuta je na vpogled vsem delničar-
jem na sedežu družbe Varnost Kranj, d.d.,
Bleiweisova c. 4, 4000 Kranj, v tajništvu
predsednika uprave, vsak delovni dan od 8.
do 15. ure.

Skupščina je sklicana za 8. 11. 1999,
ob 10. uri. Če tedaj ni dosežena sklepč-
nost, bo ponovno zasedanje skupščine is-
tega dne, ob 10.30, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji osebno, njihovi pooblaščenci in zastop-
niki. Pooblastilo mora biti pismeno. Delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastop-
niki se izkažejo na skupščini z osebnim do-
kumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti

zastopniki pa še z izpiskom iz sodnega regi-
stra.

Delničarji, ki se osebno udeležijo skupš-
čine morajo predložiti vabilo, na katerem je
napisano število delnic.

Člani uprave in nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mo-
ra najaviti svojo udeležbo na skupščini najka-
sneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.

Varnost Kranj, d.d.
predsednik uprave mag. Dušan Mikuš

predsednik nadzornega sveta
dr. Janez Ločniškar

Št. 370/99 Ob-12756
Začasna uprava s soglasjem začasnega

nadzornega sveta na podlagi 47. člena sta-
tuta delniške družbe sklicuje

I. skupščino
delniške družbe Minervo družba
pooblaščenka, d.d., Ljubljana,

ki bo v petek, 12. 11. 1999 ob 13. uri, v
sejni sobi Geološkega zavoda Slovenije, Di-
mičeva 14, Ljubljana (6. nadstropje).

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev pred-

sednika skupščine in imenovanje dveh pre-
števalcev glasov.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: za predsednika
skupščine se izvoli predlagani kandidat ter
se imenujeta dva preštevalca glasov.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se po-
slovnik o delu skupščine v predloženem be-
sedilu.

3. Obravnava in sprejem poročila zača-
sne uprave o poteku ustanovitve družbe
Minervo družba pooblaščenka, d.d.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se poro-
čilo o ustanovitvi družbe Minervo družba
pooblaščenka, d.d., Ljubljana, v predlože-
nem besedilu.

4. Sprejem sklepa o delitvi dividend za
leto 1998.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: Minervo družba
pooblaščenka, Ljubljana, d.d., se odpove-
duje pravici do izplačila dividend Minervo
d.d., Ljubljana, za leto 1998, v korist svojih
ustanoviteljev.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: za člane nadzornega sveta se izvolijo
predlagani člani.

6. Obravnava in določitev sejnine za čla-
ne nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasne uprave in za-
časnega nadzornega sveta: določi se sej-
nina članom nadzornega sveta v predlaga-
ni višini.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stila za zastopanje morajo biti pisna. Pravi-
co udeležbe na skupščini in glasovalno pra-
vico lahko uresničujejo delničarji, njihovi za-
stopniki in pooblaščenci, ki so najmanj 10
dni pred zasedanjem skupščine vpisani v
delniško knjigo ali družbi dokažejo imetniš-
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tvo prinosniških delnic po stanju 10. dan
pred zasedanjem skupščine in najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine pisno prija-
vijo udeležbo na skupščini.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe na Dimi-
čevi 14, Ljubljana, vsak delovni dan v ted-
nu, med 10. in 12. uro.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo v preddverju sejne
sobe pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prejeli glasovalne lističe, ki bodo služili kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
dopolnitve predloga dnevnega reda ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo začasni upravi v 7 dneh po
objavi sklica na naslov družbe.

Če je prvi sklic skupščine neuspešen,
se skupščina ponovi istega dne ob 14. uri,
v istem prostoru, z enakim dnevnim redom.
Na tem zasedanju bo veljavno odločeno, ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Minervo družba pooblaščenka, d.d.,
Ljubljana

začasna uprava

Ob-12791
Na podlagi 6.b. točke statuta delniške

družbe Plinstal, d.d., Jesenice sklicujem

3. skupščino delničarjev,
ki bo v torek 9. 11. 1999 ob 15. uri na

Jesenicah, Industrijska 1a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti ter imenovanje predsednika
skupščine, preštevalca glasov in notarja.

Predlog sklepa uprave:
– za predsednika skupščine se imenuje

Silva Drobnak,
– za preštevalca glasov se imenuje Moj-

ca Smolej,
– za notarja se imenuje notarka Nada

Svetina.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1998.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: letno poročilo za leto 1998 se sprej-
me v predloženem besedilu.

3. Kritje izgube.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: izguba iz leta 1998 v znesku
1,580.561,62 SIT se pokrije v breme po-
slovnega izida v naslednjih 5 letih.

4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta:

skupščina za revizorja družbe imenuje druž-
bo Podboršek, revizijska hiša, k.d., Ljublja-
na, Dunajska 22.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled vsem delničarjem vsak delav-
nik od 9. do 11. ure pri Smolej Mojci na
sedežu firme na Industrijski 1a.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in ure-

sničevanja glasovalne pravice imajo le del-
ničarji, vpisani na dan 5. 11. 1999 v delniš-
ko knjigo, ki se vodi v centralnem registru

pri KDD – Centralni klirinško depotni druž-
bi, d.d., Ljubljana.

Vsako udeležbo na skupščini morajo del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se je nameravajo udeležiti, pisno prijaviti naj-
kasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu
podjetja. Pisne prijave in pooblastila se de-
ponirajo na sedežu družbe.

Glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini o vsaki točki

dnevnega reda bo javno z glasovnicami, če
delničarji ne odločijo, da bo glasovanje taj-
no. Vsak delničar ali pooblaščenec prevza-
me glasovnice ob registraciji pol ure pred
začetkom zasedanja skupščine. Sklepi se
sprejemajo z večino oddanih glasov.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom

podajo obrazložene nasprotne predloge v
pisni obliki.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje čez eno
uro v istem prostoru. Na ponovnem zaseda-
nju se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Plinstal, d.d., Jesenice
uprava

Št. 69 Ob-12842
Skladno z zakonom o gospodarskih

družbah in na podlagi 35., 36. in 37. člena
statuta delniške družbe Sintal Fiva, fizično
varovanje, d.d., Ljubljana, sklicuje direktor
Sintal Fiva, d.d.

3. redno skupščino
Sintal Fiva, d.d.,

ki bo v sredo, 10. 11. 1999, s pričet-
kom ob 8. uri, v predavalnici Sintal Fiva,
Zaloška 149, Ljubljana, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
predsednik skupščine, predlagana prešte-
valca glasov in predlagani notar.

2. Obravnava poslovnega poročila in za-
ključnega računa z revidiranimi računovod-
skimi izkazi za leto 1998.

Predlog sklepa: na podlagi mnenja nad-
zornega sveta in revizorskega mnenja se
sprejme poslovno poročilo in zaključni ra-
čun z revidiranimi računovodskimi izkazi za
leto 1998.

3. Razporeditev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: dobiček v znesku

48,910.000 SIT ostane nerazporejen.
4. Poslovni načrt Sintal Fiva, d.d., za le-

to 1999.
Predlog sklepa: sprejme se poslovni na-

črt družbe za leto 1999 po predlogu.
5. Sprememba sedeža družbe.
Predlog sklepa: spremeni se sedež

družbe.
Novi sedež družbe je v Ljubljani, Zaloš-

ka 149.
6. Uskladitev dejavnosti.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se us-

kladi z uredbo o uvedbi in uporabi standard-
ne klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št.
34/94) po predlogu.

7. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be statuta po predlogu.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzor-

nega sveta po predlogu.
9. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za revizorja za revidira-

nje poslovanja Sintal Fiva, d.d., Ljubljana,
za leto 1999 se imenuje družba KPMG Slo-
venija, d.o.o., Ljubljana.

Skupščine delničarjev se lahko udeleži-
jo delničarji Sintal Fiva, d.d., njihovi poob-
laščenci in zastopniki.

Glasovalno pravico uresničujejo delničar-
ji sami ali po svojem pooblaščencu. Poobla-
stilo v pisni obliki je potrebno predložiti druž-
bi v pisni obliki in ostane shranjeno pri njej.

Gradivo s predlogi sklepov bo na voljo v
tajništvu družbe Sintal Fiva, d.d., Zaloška
149, Ljubljana.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 9. uri, na istem kraju.

Sintal Fiva, d.d.
direktor

Ob-12844
Na podlagi 283. člena ZGD in tč. 7.2. in

7.3. statuta delniške družbe RGD, d.d.,
uprava družbe sklicuje

4. zasedanje skupščine
delniške družbe RGD, d.d.,

ki bo v sredo, 10. 11. 1999 ob 12. uri, v
sejni sobi družbe RGD, d.d., Trbovlje, Trg
revolucije 4b, z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: izvolijo se predlagani or-
gani skupščine po predlogu uprave.

2. Letno poročilo.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi

mnenja nadzornega sveta in na podlagi revi-
zijskega poročila sprejme letno poročilo za
leto 1998.

3. Uporaba dobička oziroma pokrivanje
izgube.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep o delitvi in razporeditvi dobička iz let
1993–1997, s pripadajočo revalorizacijo in
pokritju izgube iz leta 1998 po predlogu
uprave.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje za revizijo računovodskih
izkazov za poslovno leto 1999 revizijska hi-
ša KPMG Slovenija, d.o.o.

5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sta-

tut družbe v predlagani obliki.
Delničarji, ki se nameravajo udeležiti za-

sedanja skupščine, morajo prijaviti svojo
udeležbo na sedež družbe vsaj tri dni pred
sejo skupščine.

Prijavljeni delničar ali njegov pooblašče-
nec se mora eno uro pred začetkom skupš-
čine izkazati z osebnim dokumentom oziro-
ma pisnim pooblastilom delničarja.

Gradivo za skupščino družbe je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
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delovni dan med 8. in 11. uro, 10 dni pred
zasedanjem skupščine.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne ob
12.30, v istem prostoru. Po ponovnem skli-
cu bo skupščina odločala, ne glede na viši-
no zastopanega kapitala.

RGD, d.d.
uprava

Ob-12845
Na zahtevo delničarjev družbe (Atena

ena, d.d., Atena dve, d.d., Atena tri, d.d.,
Triglav steber I, PID, d.d.) in v skladu s
točko 7.3. statuta družbe sklicujem

2. skupščino
družbe Elkop, trgovinsko podjetje, d.d.

– v likvidaciji,
ki bo v torek, 9. 11. 1999 ob 12. uri, na

sedežu družbe, Ferrarska 8, Koper.
Dnevni red skupščine:
1. Imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se imenuje Robert Biček, za prešteval-
ki glasov Doris Poniš in Dajana Budak-Ški-
bin. Skupščini prisostvuje notar Dravo Ferli-
goj.

2. Ustavitev postopka likvidacije in na-
daljevanje delovanja družbe.

Predlog sklepa: ustavi se postopek likvi-
dacije družbe in s tem omogoči nadaljeva-
nje delovanja družbe Elkop, d.d., Koper.

3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be statuta kot izhajajo iz priloge čistopisa.
4. Razrešitev dosedanjih članov nadzor-

nega sveta družbe.
Predlog sklepa: razrešijo se vsi doseda-

nji člani nadzornega sveta družbe.
5. Imenovanje novih članov nadzornega

sveta družbe.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta družbe se imenuje Čevka Janko, Bran-
kovič Goran, Batič Julijana.

6. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sejnina za člana nadzor-
nega sveta se določi v višini 25.000 SIT na
sejo.

7. Razrešitev likvidacijskega upravitelja
družbe.

Predlog sklepa: razreši se likvidacijske-
ga upravitelja družbe Danila Pinesa, Kve-
drova 1, Koper.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico za udeležbo in glasovanje na

skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi družbe na dan skupščine.

Elkop, d.d., v likvidaciji
likvidacijski upravitelj: Danilo Pines

Ob-12848
Na podlagi zakona o gospodarskih druž-

bah in 7.3. točke statuta delniške družbe
Grad, Obrtno gradbeno podjetje, d.d., Bled,
Grajska 44, sklicujem

4. sejo skupščino
družbe OGP Grad, d.d., Bled,

ki bo dne 11. 11. 1999 ob 13. uri, na
sedežu družbe na Bledu, Grajska 44 in
predlagam naslednji dnevni red s predlogi
sklepov:

1. Ugotovitev sklepčnosti in otvoritev
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine družbe.

2. Sprejem predlaganega dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: potrdi se dnevni red
skupščine družbe.

3. Izvolitev predsednika skupščine, pre-
števalca glasov in potrditev notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, preštevalec glasov in potrdi no-
tar za sestavo notarskega zapisa skupšči-
ne.

4. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe za leto 1998.

Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-
zornega sveta: skupščina sprejme letno po-
ročilo o poslovanju v letu 1998 z mnenjem
nadzornega sveta družbe.

5. Odločanje o razporeditvi dobička in
pokrivanju izgube.

Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-
zornega sveta: skupščina sprejme sklep o
razporeditvi dobička iz leta 1996 in 1998 in
pokrivanju izgube iz leta 1997.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji za udeležbo in glasovalno pravico

na skupščini družbe:
A. Skupščine družbe se lahko udeležijo

delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki
in pooblaščenci, ki so najkasneje 10 dni
pred zasedanjem skupščine vpisani kot
imetniki delnic v delniško knjigo. Vsak delni-
čar ali pooblaščenec prijavi svojo udeležbo
na skupščini najkasneje tri dni pred zaseda-
njem. Pisne prijave sprejema uprava.

B. Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov in obrazložitvijo bo na voljo na sedežu
družbe pri upravi družbe vsak delovni dan
med 12. in 14. uro.

C. Glasovanje o vsaki točki dnevnega re-
da bo potekalo javno.

D. Skupščina veljavno odloča, če so nav-
zoči delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15%
zastopanega osnovnega kapitala družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri, v istih prostorih. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča, ne
glede na višino zastopanega kapitala.

OGP Grad, d.d., Bled
direktor družbe

Ob-12850

Na podlagi 6.3. točke statuta družbe Tri-
so, proizvodnja šolske in pisarniške opre-
me, d.d., Slovenj Gradec in v skladu z do-
ločbami 283. člena zakona o gospodarskih
družbah sklicujem

3. sejo skupščine
družbe Triso, d.d.,

ki bo v torek, 9. 11. 1999 ob 15. uri,
na sedežu družbe Slovenj Gradec, Pame-
če 153.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-

lovnih teles skupščine ter ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa: za predsednico skupš-
čine se imenuje Vesna Rapnik, za prešte-

valki glasov se imenujeta Marija Marzel in
Vrečar Marija. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar Janez Mlakar iz Slovenj Gradca.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za poslovno leto 1998, z
mnenjem nadzornega sveta o poslovanju
družbe za leto 1998.

3. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička iz leta 1994.

Predlog sklepa: dobiček iz leta 1994,
revaloriziran na dan 31. 12. 1998 znaša
133.563,96 SIT, se razporedi za pokriva-
nje izgube iz preteklih let.

5. Imenovane revizorja delniške družbe
za revidiranje računovodskih izkazov za po-
slovno leto 1999.

Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-
ga sveta se za revizorja delniške družbe za
revidiranje računovodskih izkazov za
poslovno leto 1999 imenuje družba Bonite-
ta, d.o.o., iz Velenja.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastitvenega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo
udeležbo na skupščini prijavijo osebno ali
pisno, s priporočeno pošiljko, najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.

Gradivo
Gradivo za skupščino, bo na vpogled

vsak delovni dan v tajništvu družbe, od 12.
do 15. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina zopet sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Triso, proizvodnja šolske
in pisarniške opreme, d.d.

uprava
Niko Pečarič inž.

Ob-12853
Na podlagi X. točke statuta delniške

družbe Intes, Mlin in testenine, d.d., Mari-
bor, Meljska cesta 19, vabi uprava družbe
delničarje na

sejo skupščine
družbe Intes, Mlin in testenine, d.d.,

Maribor,
ki bo v petek, 12. 11. 1999, s pričet-

kom ob 11. uri, v sejni sobi družbe, na
Meljski cesti 19 v Mariboru.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: za predsednika skupščine se imenuje
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Leonardo Peklar, za preštevalca glasov se
imenujeta Matjaž Košir in Dušan Martič.

Notar na skupščini bo Stanislav Bohinc.
2. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se sprejme naslednji sklep: za revizor-
ja družbe za poslovno leto 1999 se imenuje
revizijska družba Ripro, d.o.o., Velenje.

3. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: skupščina sprejme letno poročilo za
poslovno leto 1998 z mnenjem revizorja.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: izguba iz poslovnega leta 1998, ki zna-
ša 90,791.637,65 SIT, se pokrije iz revalo-
rizacijskega popravka rezerv v višini
12,364.705,80 SIT in rezerv v višini
78,426.031,85 SIT.

5. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: družba lahko oblikuje sklad lastnih del-
nic v višini 10% osnovnega kapitala družbe
in iz namenov, opredeljenih v 240. členu
zakona o gospodarskih družbah. Vir za obli-
kovanje sklada lastnih delnic so proste re-
zerve družbe.

6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se sprejme naslednji sklep: razreši se
članica nadzornega sveta mag. Andreja Ko-
drin. Za člana nadzornega sveta se imenuje
Jana Kramberger.

7. Dopolnitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: dopolni se dejavnost družbe in ustrez-
no spremeni statut družbe.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupš-
čine pisno napovejo na sedežu družbe.

Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine vsak delovnik od 9. 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 12. uri. V tem primeru je skupš-
čina sklepčna, ne glede na število prisotnih
delnic.

Intes, Mlin in testenine, d.d., Maribor
uprava družbe

Ob-12972
Na podlagi VI/3 člena 37. statuta delni-

ške družbe Sora, industrija pohištva Med-
vode, d.d., Gorenjska c. 12, Medvode, skli-
cujem

1. skupščino družbe,
ki bo 12. 11. 1999 ob 14. uri, v jedilnici

na sedežu družbe Medvode, Gorenjska c.
12, Medvode.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, imenuje predsedujočega
skup-ščine in verifikacijska komisija v sesta-
vi dveh preštevalcev glasov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Erika Braniselj.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine v predlaganem besedilu.

3. Poročilo o lastninskem preoblikova-
nju družbe.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
lastninskem preoblikovanju družbe v pred-
laganem besedilu.

4. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1998 na predlog uprave in na
podlagi revizijskega poročila ter mnenje
nadzornega sveta.

5. Sklepanje o pokrivanju izgub iz prete-
klih let in iz tekočega leta 1998.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o po-
krivanju izgub iz preteklih let in iz tekočega
leta 1998 po predlogu uprave.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet
delavcev.

Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzor-
nega sveta – predstavniki delničarjev po
predlogu.

Skupščina se seznani s člani nadzorne-
ga sveta, predstavnikov sveta delavcev.

7. Sklepanje o višini sejnin članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave o določitvi višine sejnin in povračila
stroškov nadzornega sveta.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizor po

predlogu nadzornega sveta.
9. Pobude in vprašanja delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in njihovi pooblaščenci.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu

na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj trideset minut
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s pod-
pisom na seznamu prisotnih delničarjev po-
trdili svojo prisotnost. Delničarji oziroma nji-
hovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z
osebnim dokumentom oziroma pisnim
pooblastilom.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
12. 11. 1999 ob 16. uri, v istem prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odloča-
la, ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Gradivo s predlogi sklepov je na vpogled
delničarjem družbe na sedežu družbe – v
tajništvu, vsak dan od 8. do 12. ure.

Sora, Industrija pohištva
Medvode, d.d.

direktor

Št. 1195/99 Ob-12852
Dolenjka, d.d., Novo mesto, Glavni trg

23, Novo mesto, na podlagi 287. in 288.
člena zakona o gospodarskih družbah spo-
roča uprava družbe

nasprotni predlog
delničarja Mercator Dolenjska, d.d., Li-

vada 8, 8000 Novo mesto, k 6. točki dnev-
nega reda 5. seje skupščine družbe, ki bo
26. 10. 1999.

Nasprotni predlog:
Po oceni prejetega gradiva za zasedanje

5. seje skupščine delničarjev Dolenjka,
d.d., ki bo dne 26. 10. 1999, dajemo v
zakonitem roku, določenem v 288. členu
zakona o gospodarskih družbah svoj nas-
protni predlog in utemeljitev:

– člani nadzornega sveta Dolenjke, d.d.,
so (tudi): Hrib Stanislav, Jarc Lidija,

– predlog utemeljujemo z 40% lastniš-
tvom v Dolenjka, d.d.

Uprava družbe o nasprotnem predlogu
podaja svoje stališče, in sicer: glede na
sprejete sklepe na skupščini družbe Dolenj-
ka Izbira, družba pooblaščenka, d.d., ki je
bila dne 28. 9. 1999 in na kateri so bile
sprejete smernice za odločanje na skupšči-
ni Dolenjke, d.d. Sprememba članstva v
nadzornem svetu na tej skupščini ni možna,
ker ima družba pooblaščenka 58,8% last-
ninski delež v Dolenjki, d.d.

Dolenjka, d.d., Novo mesto

Razne objave

Št. 83/99 Ob-12720
Na podlagi 105. člena statuta IZS (Ur. l.

RS, št. 7-426/97) objavlja Inženirska zbor-
nica Slovenije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:

ES PI

A-0500 JOŽICA CURK, univ.dipl.inž.
arh.

A-0858 ELZA PAVŠIČ, univ.dipl.inž. arh.
A-0859 MATIJA LENARŠIČ,

univ.dipl.inž. arh.
A-0860 MIHA KAJZELJ, univ.dipl.inž.

arh.
A-0861 MATJAŽ KRAJNIK, univ.dipl.inž.

arh.
A-0862 PETER KREGAR, univ.dipl.inž.

arh.
G-1773 HRVOJE LUETIĆ, inž. gradb.
G-1774 TATJANA ZALOKAR,

univ.dipl.inž. gradb.
G-1775 VIDA JELER, inž. gradb.
S-0667 Dr. ANTON BERGANT,

univ.dipl.inž. strojn.
S-0699 TOMAŽ VIRNIK, univ.dipl.inž.

strojn.
S-0751 HERBERT AUSMAN, inž. strojn.
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ES PI

S-0927 KOSTAS KALAGASIDIS,
univ.dipl.inž. strojn.

S-0928 BORIS ŽLENDER, univ.dipl.inž.
strojn.

S-0929 ALEKSANDAR SKOČIČ,
univ.dipl.inž. strojn.

S-0930  MAKSIMILJAN BRODAR,
univ.dipl.inž. strojn.

E-1089 MARJAN MARKELJ, inž. elektr.
T-0558 FABJAN GRILJ, univ.dipl.inž.

kem.tehn.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih in-

ženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
PI – seznam pooblaščenih inženirjev,

ime in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 05/99 Ob-12782
Tovarna volnenih odej Škofja vas, v ste-

čaju, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin in premičnin

I. Predmet prodaje:
1. Nepremičnine Škofja vas 40 z.k. vlo-

žek 669 k.o. Škofja vas: parc. št.1/9 pa-
šnik površine 92 m2, parc. št. 436/1 po-
slovna stavba površine 15 m2, parc. št.
436/1 poslovna stavba površine 52 m2,
parc. št. 436/1 poslovna stavba površine
16 m2, parc. št. 436/1 poslovna stavba
površine 35 m2, parc. št. 436/1 poslovna
stavba površine 6 m2, parc. št. 436/1 po-
slovna stavba površine 49 m2, parc. št.
436/1 poslovna stavba površine 42 m2,
parc. št. 436/1 dvorišče površine 3048
m2, parc. št. 436/3 poslovna stavba površi-
ne 3160 m2, parc. št. 436/4 poslovna stav-
ba površine 1000 m2, parc št. 436/5 po-
slovna stavba površine 365 m2, parc. št.
436/6 poslovna stavba površine 192 m2,
parc. št. 494/8 travnik površine 5620 m2,
parc. št. 494/9 funkcionalni objekt površi-
ne 29 m2, parc. št. 494/9 zelenica površi-
ne 7945 m2 kot celota za izklicno ceno
203,000.000 SIT.

2. Premičnine ca. 4.500 kosov odej
SAVA dimenzije 140/190 kot celoto za iz-
klicno ceno 3,600.000 SIT.

Premoženje pod 1. je podrobno opisa-
no in ocenjeno o izvidu in mnenju o stanju in
vrednosti nepremičnin TVO Škofja vas v ste-
čaju z dne 19. 7. 1999 ter razvidno iz načr-
ta parcel.

Premoženje bo prodano po načelu “vi-
deno–kupljeno” na javni dražbi, ki bo dne
20. oktobra 1999 ob 9. uri v sobi št. 106/I
Okrožnega sodišča v Celju, Prešernova 22,
3000 Celje.

II. Pogoji javne dražbe:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pri pro-

daji premoženja pod 1. pravne osebe, ki
imajo sedež na območju Republike Sloveni-
je in fizične osebe, ki so državljani Republi-
ke Slovenije in predložijo dokazilo o zagoto-
vitvi varščine. Pri prodaji premoženja pod 2.
lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki
predložijo dokazilo o zagotovitvi varščine.
Kupci ne morejo biti fizične osebe, določe-
ne v 153. členu ZPPSL.

Pooblaščenci  pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno poob-
lastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim
dokumentom.

Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10% izklicne cene in
jo nakazati na žiro račun stečajnega dolžni-
ka št. 50700-690-885 pri Agenciji za pla-
čilni promet Celje z navedbo “plačilo varšči-
ne za javno dražbo”. Pred začetkom javne
dražbe se mora ponudnik izkazati s potrje-
nim prenosnim nalogom ali položnico.

Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa bo vrnjena v roku treh dni po
končani javni družbi brez obresti.

Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 30
dni po opravljeni javni dražbi in plačati celot-
no kupnino na žiro račun stečajnega dolžni-
ka v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe, sicer
se šteje, da je dražitelj od nakupa odstopil,
varščina pa zapade v korist stečajne mase.

Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listi-
no pristojnega organa, s katero dokazuje,
da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz I., II.
in III. odstavka 153. člena ZPPSL ali podati
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod
materialno in kazensko odgovornostjo izjavi,
da ne odstopijo od dejstva in okoliščine iz
I., II. in III. odstavka 153. člena ZPPSL.

Če uspešni ponudnik ne bo sklenil ku-
poprodajne pogodbe in plačal celotne kup-
nine v določenem roku, se prodaja razvelja-
vi, plačano varščino pa bo stečajni dolžnik
zadržal v korist stečajne mase.

Davek na dodano vrednost, druge davke
in dajatve, stroške sestave in overitve kupo-
prodajne pogodbe in druge stroške, pove-
zane s prenosom lastništva, mora plačati
kupec.

Kupljene stvari bodo kupcu izročene v
posest po plačilu celotne kupnine.

Pregled cenitvenega poročila in načrta
parcel oziroma ogled premoženja, ki se pro-
daja, je možen na sedežu stečajnega dolž-
nika po predhodnem dogovoru s stečajnim
upraviteljem Hudej Zvonimirom, Spominska
16, Celje, tel. 063/34-730 ali GSM
041/705-697.

III. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino

in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti

pooblastilo.
4. Dražitelji lahko dvigajo ceno za naj-

manjši znesek pod 1. točko za 5,000.000
SIT, pod 2. točko za 100.000 SIT.

5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.

6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno, oziroma predkupni upraviče-
nec, če takšno ceno izenači.

7. Dražba je končana 10 minut po naj-
višji ponudbi.

8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti dokler ni zaključen zapi-
snik o poteku javne dražbe.

9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravi-

telj po navodilih in pod nadzorstvom pred-
sednika stečajnega senata (154/I člen
ZPPSL).

Tovarna volnenih odej
Škofja vas v stečaju

Ob-12847
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., na

podlagi sklepa nadzornega sveta z dne 22.
6. 1999 o prodaji nepremičnine razpisuje

zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Predmet prodaje in vrednost:
– poslovni lokal v kletno-pritlični etaži po-

slovno stanovanjske hiše na Rudarski 2a v
Trbovljah, v skupni izmeri 78,09 m2.

Ocenjena vrednost nepremičnine znaša
4,000.000 SIT.

Poslovni prostor je primeren za opravlja-
nje mirne dejavnosti.

2. Pogoji zbiranja ponudb
Prijavo na razpis lahko pošljejo fizične

osebe, ki predložijo potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v Republiki Slo-
veniji in predložijo registracijo podjetja.

Prijavi na razpis je potrebno priložiti potr-
dilo o plačani varščini, ki znaša 5% od nave-
dene izklicne cene. Varščino je treba plača-
ti na žiro račun TET, d.o.o., št.
52700-601-11513.

Varščino je treba plačati najkasneje do
zaključka zbiranja ponudb s pripisom “varš-
čina za ponudbo poslovni prostor”.

3. Rok za predložitev ponudb: 18. 10.
1999.

Ponudbe morajo prispeti istega dne, naj-
kasneje do 10. ure na naslov: Termoelek-
trarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.

Ponudbe morajo prispeti v zaprtih ovoj-
nicah ter biti označene: “Ponudba poslovni
prostor – Ne odpiraj!”.

Vse informacije v zvezi s poslovnim pro-
storom daje Mirko Avbelj (0601/26-633 int.
262). Možen je tudi ogled poslovnega pro-
stora ob predhodnem dogovoru z Avbelj Mir-
kom.

4. Pisna ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– ponujeno ceno,
– plačilne pogoje, pri čemer je treba

upoštevati, da mora biti celotna kupnina pla-
čana najkasneje v roku 30 dni po oboje-
stranskem podpisu kupoprodajne pogod-
be,

– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe oziroma izpis iz sodnega regi-
stra za pravno osebo, ki pa ne sme biti
starejši od treh mesecev na dan odpiranja
ponudb,

– potrdilo o plačani varščini.
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Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.

Nepravočasne in nepopolne ponudbe ne
bodo upoštevane.

Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki
ponudi višjo ceno in boljše plačilne pogoje
oziroma jamstvo za morebiti odložena
plačila.

Nepremičnina je naprodaj po sistemu “vi-
deno-kupljeno”.

5. Odpiranje ponudb ni javno. Izvedla ga
bo štiričlanska komisija v treh dneh po izte-
ku roka za oddajo ponudb.

6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.

7. Prodajalec si pridržuje pravico, da po
lastni presoji ne sklene kupoprodajne po-
godbe s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ce-
no oziroma ne sklene pogodbe z nobenim
ponudnikom.

8. Davek na promet nepremičnin in
stroške v zvezi s prenosom lastništva plača
kupec.

9. Varščina bo najugodnejšemu ponud-
niku vračunana v kupnino, drugim ponudni-
kom pa brez obresti vrnjena v 15 dneh po
končani izbiri.

10. Izbrani ponudnik mora skleniti po-
godbo o nakupu nepremičnine v 8 dneh po
prejemu povabila za sklenitev pogodbe,
kupnino pa vplačati v pogodbenem roku,
sicer bo pogodba razveljavljena, varščina
pa zadržana.

11. Kupec pridobi lastninsko pravico na
kupljeni nepremičnini šele po vplačilu celot-
ne kupnine.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-12849

Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju,
d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija, objavlja

pisno javno dražbo
za oddajo gostinskega lokala v najem

Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju,
d.o.o., oddaja v najem gostišče “Barbara” v
Idriji, Kosovelova 3.

Gostišče obsega:

– gostinski del s površino 202,53 m2,

– prenočišča s površino 216,13 m2,

– paviljon s površino 95,22 m2.

Skupna uporabna površina gostišča zna-
ša 513,88 m2.

Gostišče je v celoti opremljeno in ne
zahteva dodatnih vlaganj. V najem se odda-
ja le kot celota, in sicer izključno za oprav-
ljanje gostinske dejavnosti.

V gostišču so za nedoločen čas zaposle-
ni štirje delavci z ustrezno strokovno izo-
brazbo, ki jih bo izbrani ponudnik moral
prevzeti v delovno razmerje.

Izklicna višina najemnine znaša 900
SIT/m2 površine. Najemnina se plačuje

kvartalno v naprej in se revalorizira z rastjo
cen na drobno. Poleg najemnine plača na-
jemnik tudi predpisani davek na dodano
vrednost. Najemnik plača tudi vse stroške,
vezane na obratovanja (nadomestilo za upo-
rabo mestnega zemljišča, komunalne daja-
tve, stroške porabe električne energije,
ogrevanja in drugo). Pogoji za zavarovanje
plačila bodo določeni v pogodbi.

Vabimo zainteresirane, ki imajo najmanj
3 leta izkušenj pri vodenju gostinske dejav-
nosti, da do 25. 10. 1999 do 10. ure poš-
ljejo svoje ponudbe na naslov: Rudnik žive-
ga srebra Idrija v zapiranju, d.o.o., Arkova
43, 5280 Idrija.

Javno odpiranje ponudb bo 25. 10.
1999 ob 12. uri, v upravni stavbi RŽS Idrija
v zapiranju, d.o.o., Arkova 43, soba št. 16.

K zaprti pisni ponudbi morajo udeležen-
ci priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje dejavnosti, ponujena višina
najemnine, potrdilo o plačani varščini, ki
znaša 10% mesečne najemnine (46.250
SIT), izjavo o prevzemu delavcev in dokazilo
o plačilu davkov ter prispevkov.

Varščino se plača na žiro račun ponudni-
ka, št. 52020-601-13705. Po končani jav-
ni dražbi se varščina vrne tistim dražiteljem,
ki na dražbi niso uspeli. Uspelemu dražitelju
se varščina upošteva pri prvem obračunu
najemnine.

Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju,
d.o.o., si pridržuje pravico, da ne sklene
pogodbe z nobenim od ponudnikov.

Izbrani ponudnik mora podpisati pogod-
bo najkasneje v petnajstih delovnih dneh po
opravljeni dražbi. Če dražitelj ne podpiše
pogodbe v navedenem roku, RŽS Idrija v
zapiranju, d.o.o., zadrži njegovo varščino.

Ogled gostišča je možen vsak delovni
dan med 8. in 12. uro. Dodatne informacije
so interesentom na voljo ob istem času pri
mag. Marku Cigaletu, tel. 065/71-083.

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o.

Št. 2302/1 Ob-12709

Na podlagi sklepa skupščine družbe Hit-
tours International, turizem, d.o.o., Nova
Gorica, Bevkov trg 6, 5000 Nova Gorica, z
dne 1. 12. 1998 in sklepa Okrožnega so-
dišča v Novi Gorici, Srg št. 99/00013 z
dne 26. 1. 1999, o vpisu začetka redne
likvidacije pod vložno št. 1/01633/00, ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 47 z dne
16. 6. 1999, objavlja družba Hittours Inter-
national, d.o.o., Nova Gorica, v likvidaciji,
sklep:

Rok za prijavo terjatev upnikov je 30 dni
od dneva  te objave.

Hittours International, d.o.o.,
Nova Gorica – v likvidaciji

likvidator: Edvard Jezeršek

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Pavlin d.o.o., Grič 9, Ljubljana, štampi-
ljko z napisom PAVLIN d.o.o. Tel.:
061/263-297 in 123-24-99, Ljubljana,
Grič 9. gnp-8331

UPS d.o.o., Klemenova 152, Ljubljana,
štampiljko pravokotne oblike, z vsebino U P
S d.o.o. Podjetje za načrtovanje, proizvod-
njo prodajo in servis elektronskih sklopov.
Klemenova 132, 61260 Ljubljana.
gng-7865

Priglasitveni list

Breg Majda, Glaserjeva ulica 5, Rače,
priglasitveni list, opravilna št.
064470018/96. gnf-7816

Demišovski Mujadin, Cesta na Mrkovec
32/a, Koper - Capodistria, priglasitveni list,
opravilna št. 17/1113 1380/94. gni-7813

Fejuzli Ibrahim, Valvasorjeva 58, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna št.
064-3135/95. gnh-8264

Fejzulaji Muharem, Valvasorjeva 58, Ma-
ribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-1123/94. gni-8263

Kapš Branko s.p., Rožanec 5, Črnome-
lj, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
15276/0061/00-15/1995, izdana dne 6.
3. 1995, izdala Obrtna zbornica Slovenije.
gnd-8068

Kodrič Aleš s.p., Sp. Škofije 54, Škofije,
priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-1504/94, matična št. 5953434,
izdan dne 14. 6. 1995. gnb-8270

Koren Stanislčav, Spodnji Rupnik 17,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
28-1584/94, izdan dne 21.12.1994.
gnc-7994

Matjaš Branko s.p., Bič 14, Veliki Ga-
ber, priglasitveni list, opravilna št.
057-0181194, izdan dne 15. 10. 1996.
gnh-7814

Mihelčič Snežana, Zlatek 8, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 580/98, mati-
čna št. 1226045, izdan dne 6. 7. 1998.
gnv-8475

Močnik Zdravko, Zg. Plavž 8/a, Jeseni-
ce, priglasitveni list, opravilna št.
14-0073/94, izdan dne 14. 2. 1994.
gnz-8346

Ogrin Alenka, Kuzmičeva 5, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 25-0473/94,
izdan dne 31.5.1994. gnn-8233

Sinjur Vid, Metnaj 26, Ivančna Gorica,
priglasitveni list, opravilna št. 09-054/94.
gnu-7976

Veber Dušan s.p., OF 17, Trebnje, prig-
lasitveni list, opravilna št. 057-066/94, iz-
dan dne 1. 4. 1994. gnf-8266
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Potne listine

Ahačič Štefan, Podljubelj 283, Tržič, po-
tni list, št. BA 133787, izdala UE Tržič.
gnk-8336

Auersperger Andrej, Rozmanova 2, Lju-
bljana, potni list, št. BA 443194, izdala UE
Ljubljana. gnq-8430

Avsec Biserka, Brilejeva 9, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 451542, izdala UE Ljubljana.
gnp-7806

Bašin Ivan, Sončna ulica 3, Nova Gori-
ca, potni list, št. BA 531314, izdala UE
Nova Gorica. gnx-7898

Berlinger Jani, Vurberk 100, Spodnji Du-
plek, potni list, št. BA 535690, izdala UE
Maribor. gnl-7935

Bitenc Sanja, Kunaverjeva 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 858192, izdala UE Ljublja-
na. gnd-7943

Bobnar Jože, Avsečeva 22/a, Ljubljana,
potni list, št. AA 314561, izdala UE Ljublja-
na. gno-8407

Bohinc Joža, Kurirska pot 10, Cerklje
na Gorenjskem, potni list, št. AA 051471,
izdala UE Kranj. gnq-8080

Brišar Radmila, Šmarje 206, Šmarje, po-
tni list, št. BA 213676, izdala UE Koper.
gnb-8170

Brlan Anka, Luče 58, Grosuplje, potni
list, št. BA 517080, izdala UE Grosuplje.
gnf-7941

Brlan Anton, Luče 58, Grosuplje, potni
list, št. BA 70225, izdala UE Grosuplje.
gng-7940

Brus Jernej, Straža 8, Cerkno, potni list,
št. BA 670277, izdala UE Idrija. gnk-8211

Cimerman Franci, Veliki vrh pri Šmarju
63, Šmarje-SAP, potni list, št. AA 10445,
izdala UE Grosuplje. gns-7803

Cimerman Klaudija, Komanova 1, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 379861, izdala UE
Ljubljana. gnh-8539

Čvorić Draginja, Raičeva ul. 2, Ljublja-
na, potni list, št. BA 144628, izdala UE
Ljubljana. gnr-8004

Dobrajc Slavko, Ponikva 21, Ponikva,
potni list, št. AA 271285, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnp-8081

Dolenc Božo, Zgornje Škofije 72 a, Ško-
fije, potni list, št. AA 85613, izdala UE Ko-
per. gng-7915

Drevenšek Franc, ruska ul. 10, Maribor,
potni list, št. AA 445403, izdala UE Mari-
bor. gnr-8404

Drobun Anda Andreja, Zgornji Brnik 13,
Cerklje na Gorenjskem, potni list, št. BA
801299, izdala UE Kranj. gnw-8549

Drobun Andrej, Zgornji Brnik 13, Cerklje
na Gorenjskem, potni list, št. AA 82938,
izdala UE Kranj. gnu-8551

Drobun Rok, Zgornji Brnik 13, Cerklje
na Gorenjskem, potni list, št. BA 801264,
izdala UE Kranj. gnv-8550

Feltrin Zofija, Gregorčičeva ulica 4, Tol-
min, maloobmejno prepustnico, št. AI
93013, izdala UE Tolmin. gnv-7900

Fireder Miha, Dorfarje 37, Žabnica, pre-
klic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
51/99. gnd-7993

Funtek Gregor, Robanov kot 23, Solča-
va, potni list, št. BA 256501, izdala UE
Mozirje. gng-8215

Gajšek Cvetka, Cesta XIV divizije 19,
Štore, potni list, št. AA 410698, izdala UE
Celje. gnh-8039

Gobec Leopold, Luče 38 A, Grosuplje,
potni list, št. AA 327672, izdala UE Grosup-
lje. gnb-8345

Gorkič Gregor, Cankarjeva 84, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI
105322, izdala UE Nova Gorica. gnw-7899

Goronjič Mile, Obala 119, Portorož - Po-
rtorose, potni list, št. AA 208940, izdala UE
Piran. gnd-7897

Goronjić Marica, Benčičeva ulica 15,
Koper - Capodistria, potni list, št. BA
912332, izdala UE Koper. gnz-7896

Gregor Lilija, Šempeter v Savinjski dolini
159/a, Šempeter v Savinjski dolini, potni
list, št. BA 812042, izdala UE Žalec.
gne-8542

Hanžič Severina, Jareninski dol 6 a, Ja-
renina, potni list, št. BA 679296, izdala UE
Pesnica. m-2671

Herga Helena, Ljubeljska c. 15, Ljublja-
na, potni list, št. AA 587573, izdala UE
Ljubljana. gnj-7887

Herga Tamara, Ljubeljska c. 15, Ljublja-
na, potni list, št. BA 900854, izdala UE
Ljubljana. gnk-7886

Hojnik Anton, Kavče 61, Velenje, potni
list, št. AA 442014, izdala UE Velenje.
gnu-8426

Hojnik Danila, Kavče 61, Velenje, potni
list, št. AA 442011, izdala UE Velenje.
gnt-8427

Horvat Boštjan Dominik, Dolga ulica 36,
Miklavž na Dravskem polju, potni list, št. BA
692779, izdala UE MZZ RS. gnv-8200

Horvat Cveto, Pušča 51, Čemšenik, po-
tni list, št. BA 320691, izdala UE Murska
Sobota. gnk-8236

Humbert Livio Cencič, Lemutova ulica
21, Nova Gorica, potni list, št. AA 286299,
izdala UE Nova Gorica. gny-7997

Imamović Jasmin, Tomšičeva 35, Vele-
nje, potni list, št. AA 264858, izdala UE
Velenje. gnf-8041

Jene Herman, Križ 34, Tržišče, potni list,
št. BA 306877, izdala UE Sevnica.
gne-8242

Ješe Martin, Jama 55, Mavčiče, potni
list, št. AA 344580, izdala UE Kranj.
gne-8317

Juriša Mario, Celjska ul. 21, Vojnik, pot-
ni list, št. BA 602029, izdala UE Celje.
gng-8240

Juvan Maja, Prisojna ulica 1, Ljubljana,
potni list, št. AA 924439, izdala UE Ljublja-
na. gnc-7894

Kadić Miljenko, CBE 108, Metlika, potni
list, št. BA 458651, izdala UE Metlika.
gny-8347

Kališnik Tjaša, Podljubelj 268, Tržič, po-
tni list, št. BA 676178, izdala UE Tržič.
gnx-8048

Karanović Branko, Krnica 14, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 49667, izdala UE Koper. gnt-7902

Karanović Ema, Krnica 14, Koper - Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
128717, izdala UE Koper. gns-7903

Kavšek Anica, Senožeti 8, Dol pri Ljub-
ljani, potni list, št. BA 558369, izdala UE
Ljubljana. gny-8022

Koritnik Karol, A. Smolnikarja 5, Kam-
nik, potni list, št. AA 289413, izdala UE
Kamnik. gnw-8224

Kos Martin, Češka ul. 2, Maribor, potni
list, št. BA 184606, izdala UE Maribor.
gnh-8239

Kotnik Andrej, Pohorskega bataljona 16
a, Oplotnica, potni list, št. BA 756814, iz-
dala UE Slovenska Bistrica. gnj-8037

Kovač Vanja, Tržaška 121, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 772529, izdala UE Ljubljana.
gnk-8136

Kovačič Matej, Podreber 21, Polhov
Gradec, potni list, št. BA 521280, izdala
UE Ljubljana. gny-8547

Kovše Grega, V Varde 28, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 841209, izdala UE Ljubljana.
gnl-8535

Krašovec Darja, Zagrad 78, Celje, potni
list, št. AA 411373, izdala UE Celje.
gnk-7861

Krulej Vesna, Metoda Mikuža 12, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 711361, izdala UE
Ljubljana. gnu-8326

Kutnar Vesna, Veliko Mlačevo 31/a,
Grosuplje, potni list, št. BA 871158, izdala
UE Grosuplje. gnu-8451

Lapajne Aljoša, Mladinska ulica 10, Spo-
dnja Idrija, potni list, št. BA 250626, izdala
UE Idrija. gno-8411

Loparič Igor, Majeričeva 8, Maribor, po-
tni list, št. AA 570424, izdala UE Maribor.
gni-8163

Lorenčič Aleš, Lafayette street 280, New
York, ZDA, potni list, št. AA 331789, izdala
UE Radovljica. gnb-8470

Malus Bojan, Kidričeva 26, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. BA 204513, iz-
dala UE Lenart. m-2754

Miklavčič Karmen, Breg 49, Žirovnica,
potni list, št. BA 781193, izdala UE Jeseni-
ce. gng-8040
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Milašinović Mladen, Chengdujska cesta
30, Ljubljana, potni list, št. BA 444541,
izdala UE Ljubljana. gnj-8312

Nemanič Marjan, Ulica 1. maja 1, Metli-
ka, potni list, št. BA 694950, izdala UE
Metlika. gnv-8350

Nikolič Silvana, Preglov trg 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 664751, izdala UE Ljublja-
na. gnf-8191

Nikolić Dragoslav, Medvedova 38, Mari-
bor, potni list, št. BA 603157, izdala UE
Maribor. gnp-7931

Oražem Franci, Velovec 5, Sodražica,
potni list, št. BA 389405, izdala UE Ribni-
ca. gng-7815

Orožen Miran, Cesta prvih borcev 25,
Brestanica, potni list, št. AA 475342, izdala
UE Krško. gnn-8358

Parczany Irena, Keleminova 24, Mari-
bor, potni list, št. AA 369872, izdala UE
Maribor. gnw-8199

Pauli Šivic Helena, Vrhovnikova 18, Lju-
bljana, potni list, št. AA 225804, izdala UE
Ljubljana. gnn-8208

Pavše Daniel, Semič 48/c, Semič, potni
list, št. AA 28242, izdala UE Črnomelj.
gnc-8044

Pestner Miljana, Pušča 100, Čemšenik,
potni list, št. AA 473591, izdala UE Murska
Sobota. gnl-8235

Pišlar Aleksander, Rusjanov trg 4, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 886435, izdala UE
Ljubljana. gnn-7808

Plevnik Matevž, Kantetova 30, Ljublja-
na, potni list, št. AA 817846, izdala UE
Ljubljana. gnt-8352

Plut Martin, Preloka 29, Vinica, potni list,
št. BA 201152, izdala UE Črnomelj.
gne-8417

Pogorelc Marjeta, Glinškova ploščad 16,
Ljubljana, potni list, št. AA 309507, izdala
UE Ljubljana. gng-8015

Potočnik Jerneja, Majhnova 27, Bohi-
njska Bistrica, potni list, št. BA 608479,
izdala UE Radovljica. gnu-8176

Prebil Andrej, Kunaverjeva 4, Ljubljana,
potni list, št. AA 314048, izdala UE Ljublja-
na. gnv-7950

Prezelj Klemen, Grajska 43, Bled, potni
list, št. BA 318462, izdala UE Radovljica.
gnc-8169

Pristav Miran, Ljubeljska 15, Ljubljana,
potni list, št. BA 205810, izdala UE Ljublja-
na. gnl-7885

Prokopović Divna, Brodarjev trg 15, Lju-
bljana, potni list, št. BA 101979, izdala UE
Ljubljana. gnq-8030

Prokopović Milutin, Brodarjev trg 15, Lju-
bljana, potni list, št. BA 377519, izdala UE
Ljubljana. gnr-8029

Pustoslemšek Marijan, Sotensko pri
Šmarju 39, Šmarje pri Jelšah, potni list, št.
BA 281185, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnn-8258

Pušnik Leon, Titova 10, Slovenska Bist-
rica, potni list, št. AA 287727, izdala UE
Slovenska Bistrica. gny-8322

Razboršek Alenka, Škvarčeva 14, Celje,
potni list, št. BA 189421, izdala UE Celje.
gno-7907

Robavs Martin, Stožice 42/a, Ljubljana,
potni list, št. AA 294135, izdala UE Ljublja-
na. gnu-8201

Rozin Manuela, Ribiška pot 15, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. AA 26340, izda-
la UE Lenart. m-2753

Sabotin Darko, Bratonci 126, Beltinci,
potni list, št. BA 889582, izdala UE Murska
Sobota. gne-7867

Skrbinšek Andrej, Blasnikova 9, Ljublja-
na, potni list, št. BA 665344, izdala UE
Ljubljana. gnc-8244

Slapšak Beni, Tomšičeva ulica 30, Kra-
nj, potni list, št. BA 717669, izdala UE Kra-
nj. gno-7982

Soršak Beno, Cesta v Rošpoh 24 a, Ka-
mnica, potni list, št. BA 660180, izdala UE
Maribor. m-2675

Stritih Borut, Ulica Tuga Vidmarja 8, Kra-
nj, potni list, št. AA 705565, izdala UE Kra-
nj. gnz-8546

Šala Sanja, C. Proletarskih brigad 60,
Maribor, potni list, št. BA 874838, izdala
UE Maribor. gnq-7930

Širnik Darja, Mladinska ul. 6, Vuzenica,
potni list, št. BA 0430548, izdala UE Radlje
ob Dravi. gny-8047

Šivic Beno, Vrhovnikova 18, Ljubljana,
potni list, št. AA 225805, izdala UE Ljublja-
na. gnp-8206

Štefančič Suzana, Na livadi 6, Vrhnika,
potni list, št. AA 454372, izdala UE Ljublja-
na. gnf-8016

Štefić Vasilije, Mladinska ulica 10, Belti-
nci, potni list, št. AA 414179, izdala UE
Murska Sobota. gnu-7926

Štumpfl Urška, Podgorje 81, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, potni list, št. BA
512662, izdala UE Slovenj Gradec.
gnp-8435

Teodorovič Simon, Reboljeva 2, Ljublja-
na, potni list, št. BA 861177, izdala UE
Ljubljana. gnw-7874

Trajković Dragan, C. revolucije 7, Jese-
nice, potni list, št. BA 236291, izdala UE
Jesenice. gnp-8406

Tramšek Tomaž, Gorkega 5, Maribor,
potni list, št. BA 126006, izdala UE Mari-
bor. gnt-8327

Uranjek Petra, Straže 96, Mislinja, potni
list, št. AA 998865, izdala UE Slovenj Gra-
dec. gnw-8174

Valentinčič Dragica, Na Pristavi 28/a,
Šempeter pri Gorici, potni list, št. BA
856718, izdala UE Nova Gorica. gnz-8321

Vavtar Tatjana, Nahtigalova 8, Ljubljana,
potni list, št. AA 677896, izdala UE Ljublja-
na. gnq-7880

Vezjak Andrej, Dravinjska ulica 11, Mari-
bor, potni list, št. BA 169883, izdala UE
Maribor. gnv-8225

Videršnik Mira, Čečovje 38/b, Ravne na
Koroškem, potni list, št. AA 740999, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnh-7889

Vodopivec Albina, Sketova 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 594689, izdala UE Ljublja-
na. gnm-7834

Vrbinc Niko, Pot heroja Trtnika 14, Ljub-
ljana-Dobrunje, potni list, št. AA 527542,
izdala UE Ljubljana. gnt-8252

Vrbinc Zdenka, Pot heroja Trtnika 14,
Ljubljana-Dobrunje, potni list, št. BA
155777, izdala UE Ljubljana. gnu-8251

Zaplotnik Rok, Ul. Gorenjskega odreda
16, Kranj, potni list, št. BA 546931, izdala
UE Kranj. gne-8342

Zrnić Milka, Brodarjev trg 15, Ljubljana,
potni list, št. BA 900369, izdala UE Ljublja-
na. gnt-8031

Zupan Anita, Ščit 2, Litija, potni list, št.
BA 847717, izdala UE Litija. gnc-8469

Zupan Marjetka, Ščit 2, Litija, potni list,
št. BA 6221, izdala UE Litija. gne-8467

Zupan Sašo, Ščit 2, Litija, potni list, št.
AA 296898, izdala UE Litija. gnd-8468

Žmuc Kušar Jelka, Staničeva 23 a, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 645765, izdala UE
Ljubljana. gno-8032

Žrt Muradija, Goriška c. 40, Velenje, po-
tni list, št. AA 264850, izdala UE Velenje.
gnb-8045

Osebne izkaznice

Alešević Milan, Drapšinova ul. 15, Celje,
osebno izkaznico, št. 25439. gnz-8046

Bajc Erika, Landol 13, Hruševje, oseb-
no izkaznico, št. 15704. gnx-8223

Batič Matjaž, Stara cesta 45, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 175146. gnc-8019

Bolčina Marija, Otlica 90, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 158633. gnd-7893

Brodšnajder Stanko, Kosovelova 13, Izo-
la - Isola, osebno izkaznico, št. 244047.
gnf-7891

Čamernik Pavlina, Kristanova 8, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 89961. gnz-7946

Fišer Rupert, Čermožiše 83/a, Žetale,
osebno izkaznico, št. 20594. gnb-7995

Furlan Marija, Aškerčeva 5, Piran - Pira-
no, osebno izkaznico, št. 41067. gnr-7879

Gajšek Cvetka, Cesta XIV divizije 19t,
Štore, osebno izkaznico, št. 196561.
gnd-8043

Glibota Peter, Langusova ulica 47, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 199356.
gnu-8001

Gojković Dragica, Polje c. VIII/2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 253835.
gni-7913
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Hren Ana, Trebinjska ulica 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 49605. gnr-8204

Husanović enes, Obala 24, Portorož -
Portorose, osebno izkaznico, št. 218943.
gny-8172

Huskić Merima, Čirče 3, Kranj, osebno
izkaznico, št. 84509. gnb-7895

Jakopič Tomislav, Šmartinska cesta 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 113102.
gnj-8362

Jazbar Janja, Vipavska 13/d, Ajdovšči-
na, osebno izkaznico, št. 221996.
gnu-7901

Koren Štefanija, Hrastovče 53, Velenje,
osebno izkaznico, št. 119688. gnz-8425

Kovše Grega, V Varde 28, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 225344. gnk-8536

Krivec Slavko, Žibertova ulica 1, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 251469.
gnm-8409

Lajlar Petra, Dobrova 19, Celje, osebno
izkaznico, št. 53457. gnb-8070

Likar Zofija, Poljanski nasip 12, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 247766.
gnx-8548

Lisac Anton, Frankopanska 3, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 34116. gnc-7944

Mesar Antonija, Dolnje Osave 2, Cerkni-
ca, osebno izkaznico, št. 77901. gng-8065

Mešič Branka, Pristavška c. 89, Tržič,
osebno izkaznico, št. 157084. gnb-8320

Mijlković Miroslav, Preserje 21 a, Prese-
rje, osebno izkaznico, št. 90032. gni-8013

Mlakar Matej, Izlake 15, Izlake, osebno
izkaznico, št. 174481. gne-8217

Nikić Ana, Malejeva 4, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 135987. gnh-8114

Nimani Mihane, Grmičeva 19/a, Kranj,
osebno izkaznico, št. 81277. gno-7882

Paldauf Anton, Dalmatinska 39, Maribor,
osebno izkaznico, št. 32151. gns-7928

Rastoder Mustafa, Cesta v Mestni log
40 a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
150120. gnb-8495

Resner Stojan, Dobrna 68/a, Dobrna,
osebno izkaznico, št. 248541. gnr-7929

Sabotin Darko, Bratonci 126, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 162101. gnr-7904

Sitar Katja, Dvorski trg 6, Preddvor, ose-
bno izkaznico, št. 112604. gnm-7884

Slovša Janez, Novo Polje, C. XXI//, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 139205.
gno-8332

Smej Ivan, Ulica OF 10, Črenšovci, ose-
bno izkaznico, št. 77163. gni-8038

Sopčič Karel Avgust, Apihova ulica 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 213597.
gnd-7918

Šelih Rudolf, Pod bukvami 40, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 260021.
gnn-8308

Šepetavc Marjan, Kolodvorska 2/b, Me-
ngeš, osebno izkaznico, št. 180408.
gns-7878

Šilc Jože, Jezero 84, Preserje, osebno
izkaznico, št. 38305. gnx-8248

Štamcar Jože, Savska 55, Domžale,
osebno izkaznico, št. 111404. gni-8338

Štebi Frančiška, Celovška 103, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 154858.
gnh-8189

Turan Jasna, Trnovski prista 6/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 206353.
gnr-8304

Vidmar Vojka, Seljakovo naselje 27, Kra-
nj, osebno izkaznico, št. 203090.
gnx-7948

Vlahović Miran, Gabrov trg 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 22820. gnq-8130

Vrhovnik Fani, Pohorski bataljon 85/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 58633.
gnh-8314

Zadravec Snježana, Vuzmetinci, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
50841. gne-7892

Zrimšek Boštjan, Notranjska 38, Cerkni-
ca, osebno izkaznico, št. 127974.
gnc-8319

Vozniška dovoljenja

Žnidarčič Borut, Gradnikove brigade 39,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
gnz-7821

Ahačič Tomaž, Senično 32 a, Križe, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4631,
izdala UE Tržič. gnm-7909

Ali Al Dilaimi, Bernetičeva 16, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 28902, izdala UE Koper. gny-8397

Alibegič Ekrem, Foersterjeva ul. 1, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31804, izdala UE Novo mesto. gnw-7824

Ambrožič Peter, Pesnica 60/d, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9725, izdala UE Pesnica. m-2693

Anuš Darija, Pacinje 32, Dornava, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 33603, izdala
UE Ptuj. gnl-7810

Babič Anton, Rodik 3/a, Kozina, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 10396, izdala
UE Sežana. gnw-8274

Bahorič Peter, Ul. Dol. odreda 14, Ivan-
čna Gorica, potrdilo o opravljenem CPP, št.
1747, izdala UE Grosuplje. gng-7990

Bajec Robert, Mrzli log 8, Črni vrh nad
Idrijo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
533844, reg. št. 9982, izdala UE Idrija.
gnj-8412

Barrile Vesna, Fazanska 6, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 429, izdala UE Piran. gnt-7827

Bavčar Klara, Gregorčičeva 25, Ajdovš-
čina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
690906, izdala UE Ajdovščina. gnd-8318

Bavdek Ognjen-Pavel, Na klancu 11, Vr-
hnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12027, izdala UE Ljubljana. gnq-8530

Bavec Danilo, Markovec 9, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9629, izdala UE Cerknica. gnb-7945

Benko Erich, Gornji Črnci 28, Cankova,
vozniško dovoljenje, št. 20101. gnt-8077

Beriša Ramadan, Gorkega 2/c, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 83833,
izdala UE Maribor. m-2685

Binkovski Peter, Veljka Vlahoviča 39,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
91385. m-2684

Borovnik Srečko, Dovže 25, Mislinja, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 11326.
gnk-7836

Božič Božena, Puhova ulica 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
265817, reg. št. 112855, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-7985

Božič Petra, Zlatiborska ulica 7, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
113602, izdala UE Maribor. m-2682

Brantuša Tomaž, Kidričeva 32, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 17600, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnu-8226

Bratušek Radoš, Pernica 8/č, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
116080, izdala UE Maribor. m-2694

Brodarič Jožef, Sadež 30, Črnomelj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 3621,
izdala UE Črnomelj. gni-8513

Brumen Denis, Sp. Senarska 9, Sv.troji-
ca v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 9798, izdala UE Lenart.
m-2723

Ceglar Patrik, C. II. oktobra 7, Prade,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
št. 29046. gny-8297

Cunk Iztok, Pod gozdom c IV/35, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8416, izdala UE Grosuplje. gnx-8448

Čelofiga Darja, Panonska 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43120,
izdala UE Maribor. m-2698

Čeplak Marija, Cesta IX717, Velenje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 654,
izdala UE Velenje. gnm-8259

Čok Erik, Plavje 6, Škofije, vozniško do-
voljenje, št. 27718. gnb-7820

Divić Forsthuber Danijela, Kidrčevo na-
selje 24, Postojna, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 14222, izdala UE Postojna.
gnb-8395

Dolgan Nikolaj, Koblarjeva ulica 17, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
90598, reg. št. 107414, izdala UE Ljublja-
na. gnw-8024
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Drevenšek Franc, Ruska 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
66388, izdala UE Maribor. m-2633

Dulič Ernest, Ulica Lojzeta Hrovata 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1087506, reg. št. 40211, izdala UE Kranj.
gnj-8262

Dunder Marko, Šlandrov trg 9/A, Žalec,
vozniško dovoljenje, izdala UE Žalec.
gnf-8091

Dunđer Marko, Šlandrov trg 9/a, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
79870, izdala UE Žalec. gnj-8212

Fajon Stane, Ig. Borštnika 2, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 637508, reg. št. 33310, izdala UE
Kranj. gnh-8293

Faletič Igor, T. Vidmarja 8, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 804686,
reg. št. 31850, izdala UE Kranj. gnx-8298

Ferlež Sašo, Hrvatini 157/a, Ankaran -
Ankarano, vozniško dovoljenje, št. 23373.
gnj-8087

Fetih Tomaž, Topniška ulica 35/c, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
60237, reg. št. 45727, izdala UE Ljublja-
na. gnu-7801

Filip Marija Vera, Cesta Andreja Bitenca
70, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1025256, reg. št. 202581,
izdala UE Ljubljana. gno-8182

Fras Danijel, Počehova 24, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 105308,
izdala UE Maribor. m-2708

Fras Milan, Štantetova 32, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 92331, iz-
dala UE Maribor. m-2762

Gaal Robert, Središče 30, Prosenjakov-
ci - Partosfalva, vozniško dovoljenje, št.
34181. gno-7832

Gašperič Samo, Vogelna ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
769531, reg. št. 172955, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-7958

Gleščič Kragelj Lucija, Osek 75, Šem-
pas, vozniško dovoljenje. gnb-8295

Glibota Peter, Langusova ulica 47, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841474, reg. št. 148582, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-8000

Gojkovič Boštjan, Sp. Hajdina 47/b, Ha-
jdina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28830, izdala UE Ptuj. gnc-8069

Golob Nina, Gabrsko 20, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10385, iz-
dala UE Trbovlje. gnd-7843

Gominšek Nevenka, Drešinja vas 37, Pe-
trovče, vozniško dovoljenje. gnd-8243

Gracar Tone, Zabrdje 23, Mirna, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 123460,
reg. št. 10026, izdala UE Trebnje.
gnc-8544

Gracelj Marjetka, Vodovodna 19, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
60409, izdala UE Maribor. m-2656

Grahor Boris, Dane pri Sežani 9/a, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 12569, izdala UE Sežana. gnd-7818

Gregor Katarina, Dekani 232, Dekani,
vozniško dovoljenje. gnk-8261

Gregorič Bogdan, Gradnikove brigade
57, Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
gno-8082

Greifoner Jože, Srednji Gasteraj 18, Ju-
rovski Dol, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 3322, izdala UE Lenart. m-2700

Greifoner Miroslava, Cirkovce 68/c, Ci-
rkovce, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 8710, izdala UE Ptuj. gns-8278

Hanžič Marjan, Na Korošci 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
113968, reg. št. 104703, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-8012

Harjač Marjan, Ulica Koroškega bataljo-
na 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 972596, reg. št. 129281, izda-
la UE Ljubljana. gnx-7873

Hitl Damjan, Vas 21, Radlje ob Dravi,
vozniško dovoljenje, izdala UE Radlje ob
Dravi. gny-8222

Hočevar Marta, Ulica Iga Grudna 19, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934823, reg. št. 199393, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-8256

Hojnik Danila, Kavče 61, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 835, izdala
UE Velenje. gns-8403

Horvat Karolina, Šarhova ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250466, reg. št. 224056, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-8545

Hrnčič Renata, Pestike 18 a, Zavrč, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 37044,
izdala UE Ptuj. gnm-7959

Humar Aleš, Grgar 168, Grgar, vozniško
dovoljenje. gnu-8276

Hvala Anica, Gradnikove brigade 27,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16700, izdala UE Nova Gori-
ca. gnw-8399

Hvalec Darinka, Sp. Besnica 77, Zgor-
nja Besnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 808458, reg. št. 34738, izdala UE
Kranj. gnt-8377

Istenič Joško, Ravnik pri Hotedršici
10/b, Hotedršica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6872, izdala UE Logatec.
gns-8253

Ivanovič Nada, Ul. Staneta Severja 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 76634, izdala UE Maribor. m-2727

Ivanovski Andreja, Zgornje Gameljne 10
A, Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 566818, reg. št. 60046,
izdala UE Ljubljana. gns-8103

Jakopič Tomislav, Šmartinska cesta 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 841607, reg. št. 154602, izdala UE
Ljubljana. gnk-8361

Jarh Janez, Ulica bratov Komel 43, Lju-
bljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 184181, reg. št. 50426, izdala
UE Ljubljana. gnl-8010

Jozić Mario, Podlubnik 157, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 26807, izdala UE Škofja Loka.
gns-8028

Jukič Robert, Stantetova 19, Velenje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 26248,
izdala UE Velenje. gnp-7906

Juraga Andreja, Mirni kot 6, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12371, izdala UE Piran. gnv-7975

Jurgec Tatjana, Pristava 2, Cirkulane, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Ptuj.
gnn-8283

Jurkovšek Milena, Travniška 10, Celje,
vozniško dovoljenje, reg. št. 15207, izdala
UE Celje. gnh-7939

Kačnik Goran, M. Dobrava 58, Šmartno
pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 10442. gnq-7830

Kadić Miljenko, CBE 108, Metlika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1023612,
reg. št. 5012, izdala UE Metlika. gnx-8348

Kar Mateja, Tavčarjeva 24, Černelavci,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
33003. gnp-7831

Katušin Nasta, Vidmarjeva ulica5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
654419, reg. št. 28472, izdala UE Ljublja-
na. gnd-8168

Kavaš Blaž, Andreaševa ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1104463, reg. št. 196497, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-8365

Kavšek Anica, Senožeti 8, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
586207, reg. št. 39790, izdala UE Ljublja-
na. gnz-8021

Kern Franc, Cesta na Brdo 49, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1087209, reg. št. 6606, izdala UE Kranj.
gnn-7883

Kerševan Srečko, Gradišče nad Prvači-
no 51, Renče, vozniško dovoljenje.
gny-7822

Klajnošek Simon, Grabonoški vrh 13,
Cerkvenjak, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9137, izdala UE Lenart. m-2740

Kmetec Vladimir, Lešje 38, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
27500, izdala UE Ptuj. gnf-8391

Knez Dušan, Slivna 13, Vače, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 739387, izda-
la UE Litija. gnp-7881

Kocjan Peter, Vena Pilona 14, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
40098, izdala UE Koper. gni-8363

Kocjančič Manuel, Lopar 35, Marezige,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 43849.
gnp-8281

Kodrič Bojan, Kočice 63 a, Žetale, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 42083,
izdala UE Ptuj. gng-8390
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Kojc Simona, Jablance 31, Zgornja Ko-
rena, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
104503, izdala UE Maribor. m-2741

Kolar Blaž, Glazerjeva ulica 23, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8752,
izdala UE Ruše. m-2689

Koletnik Barbara, Sp. Korena 25/a, Zgo-
rnja Korena, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 102486, izdala UE Maribor. m-2634

Komar Jožefa, Stržovo 10, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 8021, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnl-8385

Korošec Marjan, Podvin 239, Žalec, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 23774,
izdala UE Žalec. gnn-7933

Kos Silva, Jablance 26, Zgornja Korena,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6508,
izdala UE Maribor. m-2652

Košir Alenka, Pod gradom 8, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 226746,
reg. št. 33981, izdala UE Kranj. gnd-8368

Košir Simon, Koširjeva c. 8, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
21162, izdala UE Škofja Loka. gnx-7998

Kovačič Jan, Kettejeva 2, Šmarje pri Je-
lšah, vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št.
17533, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnt-8202

Kovačič Peter, Ul. Jožeta Mlakarja 10,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 22554, izdala UE Maribor. m-2655

Kranjc Aleš, Cesta Maršala Tita 41, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
1267616, reg. št. 19071. gnd-8272

Krapše Jerneja, Pečke 43, Makole, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 19213.
gnr-7829

Krivec Slavko, Žibertova ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1064247, reg. št. 289, izdala UE Ljublja-
na. gnl-8410

Krušič Aleš, Kostanjevec 37, Zgornja Lo-
žnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
20644. gnm-8284

Kumar Radovan, Snežatno 23/a, Koj-
sko, vozniško dovoljenje. gnv-8275

Kunčič Jože, Spodnji Rudnik II/1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
60271, reg. št. 15272, izdala UE Ljublja-
na. gnp-8531

Kuzma Kristijan, Trg ljudske pravice 11,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11468, izdala UE Lendava.
gnd-8418

Lesjak Katja, Gorica pri Slivnici 26, Gori-
ca pri Slivnici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10644, izdala UE Šentjur pri Ce-
lju. gnh-8214

Lipovac Lidija, Rudija Papeža 34, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
522629, reg. št. 25909, izdala UE Kranj.
gnf-8370

Logar Irena, Pameče 133/a, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 6009. gny-8072

Lozej Sebastjan, Cankarjeva 50, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 36878, izdala UE Nova Gorica.
gnd-7968

Lozinšek Mateja, Hajdoše 61, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
37515. gnj-8387

Maček Bogomir, Veselova 16, Celje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11719.
gnn-7908

Madras Rudolf, Čentiba 197/a, Lenda-
va - Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BCF-
GH, št. 6346, izdala UE Lendava.
gnh-8414

Marinc Jure, Črtomirova ulica 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
100497, reg. št. 182905, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-8205

Mastnak Božena, Dolenja vas 154, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15779, izdala UE Žalec. gne-8067

Matek Miha, Log 26, Hrastnik, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 4379, izdala UE
Hrastnik. gnc-8294

Melik Vojko, Hrenova ulica 17, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
889416, reg. št. 52351, izdala UE Ljublja-
na. gnq-8230

Melinček Igor, Zelena pot 19/A, Črno-
melj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9305, izdala UE Črnomelj. gns-8228

Mesarec Barbara, Mulčinskega 11, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 42747.
gnt-7927

Messaci Mohamed, Bretovševa ploščad
24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 689606, reg. št. 137098, izda-
la UE Ljubljana. gnm-8509

Mihalič Dejan, Srednje 35, Kamnica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
98854, izdala UE Maribor. m-2722

Mišič Vesna, Pivška 1/a, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. gnw-7924

Mlakar Sebastijan, Pudob 43, Stari trg
pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 9915. gnu-7951

Mohorčič Viljem, S. Mašere 3, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, št. 693.
gnz-8296

Mršnik Marko, Koseze 2/c, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1269795, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnx-7848

Muster Ivan, Zg. Košaki 54, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
71380, izdala UE Maribor. m-2720

Nagode Anže, Dragočajna 29, Smled-
nik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1266874, reg. št. 225043, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-8194

Nežič Franko, Šalara 3/c, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. ABC, št.
7087. gnk-8086

Nikolić Branko, Kraigherjeva 9, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10028, izdala UE Lenart.
m-2717

Novak Siniša, Jenkova 68, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 93175,
izdala UE Maribor. m-2752

Obal Milan, Vrtna ulica 3, Murska Sobo-
ta, vozniško dovoljenje, št. 17419.
gnq-8280

Obreza Majda, Vodovodna pot 45, Ra-
kek, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 2471, izdala UE Cerknica. gno-8382

Oitzl Uršula, Borovška cesta 40, Kra-
njska Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1046270, izdala UE Jesenice.
gnu-8305

Panjan Marko, Kočevje 17/a, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10181,
izdala UE Črnomelj. gno-7932

Pečar Franlko, Istrska c. 25, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
8389, izdala UE Koper - duplikat.
gng-8290

Pečar Srečko, Zg. Duplek 21, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
101562. m-2663

Pečnik Bojan, Radvanjska c. 11, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
113870, izdala UE Maribor. m-2733

Perih Ida, Preloge 1, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 34016, izda-
la UE Novo mesto. gny-7922

Petak Veronika, Matjaževa ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
566045, reg. št. 34538, izdala UE Ljublja-
na. gnc-8419

Petkovič Roki, Dolinska 8, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 25967, izdala UE Koper. gnu-8076

Petrovski Tea, Golnik 138, Golnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1087481,
reg. št. 46686, izdala UE Kranj. gnv-8075

Pilko Ivan, Trnoveljska 16, Celje, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 28025, izdala UE
Celje. gnq-8405

Pintar Sonja, Slatnik 18, Ribnica, vozni-
ško dovoljenje, št. 2817. gnz-8371

Pišlar Aleksander, Rusjanov trg 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1234760, reg. št. 131337, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-8543

Planinc Marko, Libna 30, Krško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 15187.
gnf-8416

Počkar Branko, Borštnikova ulica 116,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
44702. m-2703

Podobnik Mitja, Veliki Gaber 78, Veliki
Gaber, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 344619, reg. št. 7345, izdala UE
Trebnje. gnx-7823
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Podpečan Marko, Cesta na Bokalce 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1234040, reg. št. 195978, izdala UE
Ljubljana. gnm-8538

Pograjc Gregor, Gregorčičeva 23, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
104450, izdala UE Maribor. m-2679

Popelar Žarko, Brda 62, Dol pri Hrastni-
ku, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
2774. gnl-8185

Potušek Avgust, Pot ob Homšnici 17,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6488. gnz-8071

Pozderec Marija, Jakčeva cesta 10, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 767760, reg. št. 87204, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-8009

Požeg Boris, Prušnikova 54, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096141, reg. št. 149403, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-8366

Primc Sašo, Novo polje c. III 17, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1297735, reg. št. 12167, izdala UE Ljub-
ljana. gno-7957

Primožič Stojan, Gosposvetska 12, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1056581, izdala UE Maribor. m-2677

Radišič Maja, Skopo 24, Dutovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16353,
izdala UE Sežana. gnz-8396

Rakar Gregor, Kamni potok 25, Treb-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1062193, reg. št. 10471, izdala UE Treb-
nje. gnl-7910

Ravnak Stanislav, Lipa pri Frankolovem
16, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 28207, izdala UE Celje. gnm-7934

Renko Peter, Mošenik 8, Sava, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFEH, št. S 546014,
izdala UE Zagorje ob Savi. gns-8353

Repič-Lampret Barbka, Zaloška cesta
78/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1042292, reg. št. 138417,
izdala UE Ljubljana. gnw-8449

Rigler Janez, Mali vrh pri Šmarju 90,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19894, izdala UE Grosuplje. gnv-8325

Ros Jasna, Rošpoh 138, Kamnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9049, izdala
UE Pesnica. m-2757

Ros Viktor, Rošpoh 138, Kamnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4034, iz-
dala UE Pesnica. m-2758

Rovanšek Zdenko, Peče 49, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
282068, reg. št. 7039, izdala UE Domža-
le. gnf-7991

Rozman Janez, Jakčeva ulica 43, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051337, reg. št. 203156, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-7964

Ručigaj Marjan, Čevljarska 19, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
615538, reg. št. 21056, izdala UE Domža-
le. gnr-8504

Ruedl Sebastjan, Slivniško Pohorje 11,
Pohorje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 103477, izdala UE Maribor. m-2761

Sabari Gašper, Kidričeva 31 b, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 1115104,
izdala UE Litija. gnx-7923

Saksida Edi, Jeršice 13, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, izdala UE Po-
stojna. gng-7965

Samba Florent, 09 Bis. Rue Gamboma
-PL Des 15 ansI, Brazzaville, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1077614, reg. št.
172345, izdala UE Ljubljana. gni-8188

Seražin Uroš, Ajševica 32, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 39304, iz-
dala UE Nova Gorica. gng-8190

Sfiligoj Igor, Cankarjeva 42, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. gnf-8291

Sirk Zoran, Višnjevik 30/a, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje. gnn-8083

Sirnik Franc, Zgornje Gameljne 42, Lju-
bljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
ABGHF, št. S 1189940, reg. št. 14918,
izdala UE Ljubljana. gnz-7921

Skok Majda, Pot na Rakovo Jelšo 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1165869, reg. št. 201411, izdala UE
Ljubljana. gnw-8249

Skok Vili, Skokova 6, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 271270, reg.
št. 2678, izdala UE Kranj. gny-7826

Skomina Dimitrij, Ograda 11, Dornberk,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje. gnl-8085

Skrbinšek Tomaž, Ul. heroja Star. 18,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, reg. št.
7565. gnj-7937

Slavic Anton, Lendavska ulica 37/c, Mu-
rska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
46935, izdala UE Murska Sobota.
gnd-8393

Steblovnik Danijel, Ulica talcev 5, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
18390, izdala UE Žalec. gng-8165

Sukič Berta, Plečnikova 5, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 44730, iz-
dala UE Maribor. m-2632

Svetina Luka, Trg 4. aprila 6 a, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg. št.
15921, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnm-8384

Šelekar Gregor, Olimje 69, Podčetrtek,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 17627.
gno-8232

Šelih Rudolf, Pod bukvami 40, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
926300, reg. št. 51587, izdala UE Ljublja-
na. gno-8307

Šengelaja Mihael, Pokopališka ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 595396, reg. št. 196635, izdala UE
Ljubljana. gnw-8324

Šest Bogomil, Posavskega ulica 20, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1340981, reg. št. 14364, izdala UE Ljub-
ljana. gne-7917

Šilc Jože, Jezero 84, Preserje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1234222, reg.
št. 108305, izdala UE Ljubljana. gny-8247

Šinkovec Aleksaner, Brilejeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 849871, reg. št. 72470, izdala UE
Ljubljana. gnn-8433

Šinkovec Slavko, Grbinska cesta 38, Li-
tija, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
773311, izdala UE Litija. gnk-7911

Škrbic Franc, Ulica talcev 40, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9816730, izdala UE Zagorje. gnq-8330

Škulj Brigita, Sp. Blato 17, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11659, izdala UE Grosuplje. gnr-8104

Šlamberger Daniel, Škorba 36/c, Hajdi-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH.
gnp-8381

Šmit Tadej, Blejska Dobrava 79, Blejska
Dobrava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1336251. gni-7963

Štamcar Jože, Savska 55, Domžale, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1314216, reg. št. 3259, izdala UE Domža-
le. gnn-8033

Šterk Matija, Cesta na Belo 12, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1122750, reg. št. 47401, izdala UE Kranj.
gnc-7819

Štraus Marko, Slamniška 6, Mengeš, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1245172, reg. št. 33191, izdala UE Dom-
žale. gnr-8229

Šuligoj Marija, Senčna pot 89, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 4042, izdala UE Piran. gns-7978

Tominšek Ivan, Latkova vas 177, Prebo-
ld, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 403124, izdala UE Žalec. gnl-8260

Toporiš Metka, Franc Rozman Stane 5,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1078654, reg. št. 46149, izdala UE Kranj.
gni-7817

Tovornik Janja, Kristanova ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
516805, reg. št. 152583, izdala UE Ljub-
ljana. gng-8540

Tupolovec Boštjan, Šalinci 1 a, Križevci
pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10470, izdala UE Gornja Ra-
dgona. gnr-8379

Turel Janez, Sketova ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
388819, reg. št. 191640, izdala UE Ljub-
ljana. gny-8122

Turk Branko, Suhor 6, Suhor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1126209, reg.
št. 4510, izdala UE Metlika. gny-8372

Unger Majda, Vukovski vrh 10, Jareni-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5229, izdala UE Pesnica. m-2736

Urbančič Jože, Mirana Jarca 26, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. 3212. gnr-8079
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Urleb Darko, Log 4, Ruše, vozniško do-
voljenje, kat. ABCEGH, št. 6058, izdala UE
Ruše. m-2695

Verlinšek Milan, Gornji log 1, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
3800, izdala UE Kamnik. gnl-8360

Videršnik Mira, Čečovje 38/b, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11393, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnj-7837

Virant Tanja, Golo 1/a, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1165199, reg. št.
190077, izdala UE Ljubljana. gnq-8355

Vlahović Miran, Gabrov trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
931050, reg. št. 140716, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-8129

Vodan Boštjan, Žikarce 68, Zgornja Ku-
ngota, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
102283, izdala UE Maribor. m-2643

Vučković Dejan, M. Pijade 38, Mostar,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1342311, reg. št. 228376, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-7925

Zagorc Nevenka, Trg na Stavbah 2, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002797, izdala UE Litija. gnv-7800

Zalar Marija, Jezero 107, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 893362,
reg. št. 76632, izdala UE Ljubljana.
gnc-7969

Zevnik Igor, Ljubljanska c. 36 a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1194596, reg. št. 30742, izdala UE Kranj.
gnl-7835

Zorić Stojan, Gradišče nad Pijavo Gori-
co 193, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 321411, reg. št. 142211, izda-
la UE Ljubljana. gnv-7875

Zrim Viljem, Gornji Slaveči 72, Kuzma,
vozniško dovoljenje, št. 26435. gns-8078

Zupanc Martin, Staničeva ulica 3/a, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
515662, reg. št. 170284, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-8351

Zupančič Valentina, Zgornji Hotič 16, Li-
tija, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
773472, izdala UE Litija. gnd-8193

Žigon Aljoša, Sp. Škofije 70/c, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23205.
gnv-7825

Žirovnik Zvonko, Fram 111/a, Fram, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 61159.
m-2709

Žižek Jože, Plitvica 28, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8594, izdala UE
Gornja Radgona. gns-7828

Žižek Metka, Morje 73, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 95802, izda-
la UE Maribor. m-2735

Žlindra Majda, Dole pri polici 47, Grosu-
plje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20070, izdala UE Grosuplje. gnt-8502

Žunko Jožef, Jurovski dol 26/a, Jurov-
ski Dol, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
55631, izdala UE Lenart. m-2756

Žvab Nadja, Struževo 74, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 288045,
reg. št. 31643, izdala UE Kranj. gny-8197

Žvab Tadej, Vodnikova 6, Bohinjska Bis-
trica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21882, izdala UE Radovljica. gnv-8250

Zavarovalne police

Babnik Franc, Pokopališka 8, Litija, za-
varovalno polico, št. 101178706, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnf-7841

Benčič Irena, Križ 229, Sežana, zavaro-
valno polico, št. 624218, izdala zavarova-
lnica Adriatic. gny-7847

Grm Anton, Poljana 4, Stranice, zavaro-
valno polico, št. 182358, izdala zavarova-
lnica Slovenica. gnb-8220

Gumiks d.o.o., Podgorje 120, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 0635774 in štiri ku-
pone, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gnd-8343

Gutierrez Alojz, Horjul 311, Horjul, zava-
rovalno polico, št. 661248, izdala zavaro-
valnica Tilia. gnl-8310

Hamulić Mirsada, Kamnica 18, Dol pri
Ljubljani, zavarovalno polico, št. AO
272352, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnp-8006

Hrvatin Valter, Vena Pilona 12, Koper -
Capodistria, zavarovalno polico, št. AO
0654583. gng-8265

Jambrovič Ervin, Gaberke 303, Šoštanj,
zavarovalno polico, št. 1503849, izdala za-
varovalnica Maribor. gnf-8216

Kojzek Rudi, Pameče 101, Slovenj Gra-
dec, zavarovalno polico, št. 182312, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnd-8218

Kuzmanović Milan, Ulica Goce Delčeva
3, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
687955, izdala zavarovalnica Tilia.
gnb-8245

Majdič Franc, Negastrn 8, Moravče, za-
varovalno polico, št. AA 176168 in AO
667731, izdala zavarovalnica Adriatic.
gnc-8344

Pečnik Irena, Pokoše 17/a, Zgornja Po-
lskava, zavarovalno polico, št. 208275, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnc-8094

Pihler Danilo, Zavrh 13, Voličina, zava-
rovalno polico, št. 645583, izdala zavaro-
valnica Adriatic. m-2637

Podlesnik Aleksandor, Foitova 10, Vele-
nje, zavarovalno polico, št. 127097, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnz-8221

Steiner Viktor, Reboljeva ulica 12, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0620643, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto.
gnp-7856

Trivundža Borislav, Zlato polje 3, Kranj,
zavarovalno polico, št. 651009, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. Novo mesto. gnz-8421

Ulanec Stanislav, Spodnja Senica 37,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
101210790, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. gnm-7838

Spričevala

Arnuš Mihaela, Krčevina pri Vurbergu
152, Ptuj, spričevalo 3. letnika Srednje zd-
ravstvene šole, izdano leta 1998. m-2672

Bajda Barbara, Mošnje 2/b, Radovljica,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jesenice,
smer naravoslovje, izdano leta 1993.
gnb-7845

Bajt Matej, Tomšičeva 6, Koper - Capo-
distria, spričevalo 3. letnika Srednje ekono-
mske in družboslovne šole Koper, smer
ekonomski tehnik. gnr-7854

Barl Marko, Celjska 36, Slovenj Gradec,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaključno
spričevalo SŠ Slovenj Gradec, smer ku-
har-natakar, izdano leta 1991 do 1995.
gne-8092

Benedejčič Petra, Dolje 37, Tolmin, sp-
ričevalo 3. letnika Gostinske šole, izdano
leta 1999. gnt-7977

Bilbija Mirko, Mjakčeva 20, Novo mes-
to, indeks, št. 71074509, izdala Pravna fa-
kulteta v Mariboru. m-2770

Blaško Sonja, Bukovica 88/a, Volčja
Draga, spričevalo o končani OŠ. gnm-7984

Bogataj Zvonko, Borštnikova 47, Mari-
bor, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaklju-
čno spričevalo Srednje trgovske šole v Ma-
riboru, smer prodajalec. m-2771

Božić Darja, Preglov trg 13, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole,
izdano leta 1999. gne-8192

Brajnik Peter, Maroltova ulica 13, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekono-
mske šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnx-7973

Brežnik Metka, Zg. Grušovje 3 b, Šem-
peter v Savinjski dolini, indeks, št.
71084364, izdala Pravna fakulteta. m-2670

Brolih Jure, Šimekova 8, Maribor, spri-
čevalo 4. letnika II gimnazije Maribor, izda-
no leta 1999. m-2743

Brvar Tanja, Gimnazijska cesta 15, Tr-
bovlje, spričevalo OŠ, izdano na ime Kav-
šek Tanja. gne-8392

Budinek Urban, Borovška 74, Kranjska
Gora, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske šole Radovljica, izdano leta
1994. gne-8292

Cafuta Evgen, Kersnikova 2, Ptuj, spri-
čevalo Srednje šole Ptuj, izdano leta 1990.
gno-7857
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Cerk Rok, Zalarjeva cesta 60, Borovni-
ca, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednja
šola za ekonomijo, pošto in telekomunikaci-
jo, izdano leta 1998. gnf-8341

Cerovšek Danica, Rakovnik pri Birčni
vasi 5, Novo mesto, spričevalo 2. letnika
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano
leta 1998. gnu-8376

Čehovin Polona, Potoče 13, Senožeče,
spričevalo OŠ Dr. Bogomir Magajna v Diva-
či, izdano leta 1995. gnx-8373

Černe Tomaž, Kvedrova 11, Koper - Ca-
podistria, spričevalo 1. letnika SGLŠ Posto-
jna. gnr-7954

Čuden Tanja, Volaričeva 26l, Postojna,
spričevalo Srednje tekstilne šole, izdano leta
1994-1995. gnu-7851

Deisinger Maja, Cilenškova 16, Ljublja-
na, indeks, št. 06970227, izdala Visoka
šola za socialno delo. gnh-7914

Dobnik Sebastjan, Sp. Hajdina 46 a, Ha-
jdina, spričevalo 3. letnika II gimnazije v Ma-
riboru, izdano leta 1997. m-2724

Dolenc Margareta, Maroltova 24, Mari-
bor, indeks, št. 81283194, izdala EPF Ma-
ribor. m-2747

Dolenc Marinka, Cesta zmage 66, Mari-
bor, zaključno spričevalo OŠ Slavko Šlan-
der Maribor, izdano leta 1989. m-2706

Doljak Mojca, Flandrova 17, Ljubljana,
spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje eko-
nomske šole Boris Kidrič, izdano leta 1984,
izdano na ime Guzelj Mojca. gno-8207

Dolšak Andrej, Nove trate 49, Mozirje,
indeks, št. 81501210, EPF Maribor.
m-2687

Dragan Franc, Studenec 7, Trebnje, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu Srednje gradbe-
ne in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1977. gnq-7805

Eleršek Andrej, Černetova ulica 3 A, Lju-
bljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
naravoslovne šole v Ljubljani, izdano leta
1985 in 1986. gns-8428

Eleršek Andrej, Černetova ulica 3/a, Lju-
bljana, diplomo Srednje naravoslovne šole
v Ljubljani, izdana leta 1986. gnf-8541

Elvis Sanda, Badovičeva 8, Laško, za-
ključno spričevalo Šolskega centra Rudolfa
Maistra. m-2755

Erjavec Janko, Žlebe 59, Medvode, sp-
ričevalo 3. lesne poklicne lesne šole v Ško-
fji Loki, izdano leta 1975. gnm-8209

Fajdiga Melita, Veliko Širje 92, Rimske
Toplice, zaključno spričevalo Železniško
prometne šole v Mariboru, šolsko leto
1991/92. m-2719

Felicijan Alen, Bratovševa pl. 38, Ljub-
ljana, spričevalo 2. in 3. letnika Trgovske
akademije, izdano leta 1997 in 1998.
gnj-7912

Ferjančič Janja, Šempas 191, Šempas,
diplomo št. 2940-I/Z, izdana leta 1988.
gnc-8269

Firm Damijan, Reška cesta 45, Kozina,
letno spričevalo PKAŠ Koper, izdano na ime
1982. gnc-7844

Fišer Maja, Pionirska 3, Dolenjske Topli-
ce, diplomo FNT Ljubljana, oblikovanje tek-
stilij in oblačil, izdana leta 1984. gnv-8100

Fleišer Tina, Ručigajeva cesta 34, Kranj,
spričevalo o zakjučnem izpitu Gimnazije Kra-
nj, izdano leta 1992. gng-8315

Gaberšek Vladka, Cesta na Ostrožno
124, Celje, diplomo Šole za ekonomsko
usmeritev v Celju, št. I/406, izdano 25. 6.
1986. m-2686

Glogovac Marko, Regentova 16, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Srednje prometne
šole Maribor, izdano leta 1998. m-2712

Glogovac Tadeja, Predanovci 21, Puco-
nci, spričevalo 3. letnika in zaključno spri-
čevalo Srednje tekstilne šole v Mariboru,
izdano leta 1998. m-2751

Golob Aljaž, Vrhovnikova ulica 7, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Gimnazije Vič, iz-
dano leta 1999. gnp-8131

Golob Daniela, Vrazova 48, Maribor, sp-
ričevalo 4. letnika I. gimnazije Maribor, iz-
dano leta 1999. m-2768

Golub Majda, Prištinska ulica 6, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo STDOŠ Kranj, iz-
dano leta 1993. gnw-8349

Goršič Tomaž, Ptujska ulica 1, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Miran Jarc,
izdano leta 1990. gnz-7996

Grah Gregor, Plečnikova 9, Maribor, za-
ključno spričevalo 3. letnika I. gimnazije v
Mariboru. m-2641

Grbec Reberšek Barbara, Parecag 139,
Sečovlje - Sicciole, spričevalo o zaključ-
nem izpitu, izdano leta 1990. gnw-7974

Gregorc Jasna, Polzela 208, Polzela, sp-
ričevalo iv-a-2916. gni-7938

Horvat Gregor, Zelena ulica 7, Maribor,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor,
izdano leta 1995. m-2636

Hrnčič Doroteja, Sladki vrh 16/a, Sladki
Vrh, spričevalo 1. letnika in obvestilo o us-
pehu 2. letnika Gimnazije v Mariboru.
m-2639

Hrnčič Doroteja, Sladki vrh 16/a, Sladki
Vrh, obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje
ekonomske šole v Mariboru, izdano leta
1996. m-2705

Hrupić Dejan, Jakčeva ulica 40, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje grad-
bene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1992 in 1993. gnd-8018

Hudobivnik Simona, Čirče 31/a, Kranj,
spričevalo Srednje ekonomske šole v Kra-
nju, izdano leta 1994. gno-8432

Hudobivnik Simona, Čirče 31/a, Kranj,
spričevalo o zakjučnem izpitu Centra za do-
pisno izobraževanje Univerzum, smer eko-
nomski tehnik, izdano leta 1995. gnp-8431

Intihar Branko, Prisojna 51, Maribor, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu Srednje tehnič-
ne šole v Mariboru, izdano leta 1978.
m-2648

Ivanc Boštjan, Triglavska ulica 15, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Dr. Vita Kra-
igherja, izdano leta 1993. gnx-8398

Jagodič Simon, Vilharjeva3, Pivka, spri-
čevalo. gnr-8329

Jamnik Darja, Varaždinska 5, Cestica,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za gostin-
stvo in turizem Maribor, izdano leta 1999.
m-2635

Janežič Jadranka, Gorenje jezero 12,
Grahovo, spričevalo o zakjučnem izpitu Šole
za prodajalce, izdano leta 1981, izdano na
ime Benigar Jadranka. gnz-8450

Jenko Rudolf, Prešernova 38, Ilirska Bi-
strica, spričevalo o končani OŠ, izdano 23.
6. 1992. gnq-8380

Jerič Vida, Deska 21, Novo mesto, spri-
čevalo o končani OŠ, izdano leta 1965.
gnm-7988

Juntes Gregor, Maroltova ulica 3, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za strojništvo, izdano leta 1991 in
1992. gnb-7920

Kacijan Vilibald, Zg. Jakobski dol 66,
Jakobski Dol, zaključno spričevalo Industrij-
ske kovinarske šole TAM Maribor, šolsko
leto 1975/76. m-2649

Kamnik Janez, Pod gradom 39, Slovenj
Gradec, indeks, št. 00034569, izdala FOV
Kranj. gnp-7860

Kandrič Janko, Cvetkovci 72, Podgorci,
indeks, št. 81401514, izdala EPF Maribor.
gnh-7864

Kastelic Blaž, Vir pri Stični 96, Ivančna
Gorica, diplomo Srednje kovinarske šole,
izdana leta 1988. gnv-8529

Kaučič Nataša, Trnovska vas 44/a, Tr-
novska vas, letno spričevalo Srednje stroj-
ne in tekstilne šole Murska Sobota, šolsko
leto 1993/1994. gnj-7862

Keber Nataša, Bilečanska ulica 2, Ljub-
ljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnw-7999

Kelenc Borut, Vrazova 6, Ormož, spri-
čevalo. gns-7853

Kep Vesna, Koroška c. 27, Dravograd,
spričevalo 3. letnika SŠ Slovenj Gradec,
izdano leta 1998. gnf-7866

Kirm Vlasta, Kidričeva ulica 3, Trebnje,
spričevalo 1., 2., 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole Josip Jurčič
Ivančna Gorica, izdano leta 1994. 1995 in
1996. gnr-7979

Klančar Igor, Cesta na jezero 18, Cerk-
nica, indeks, Srednje lesarske šole v Ljub-
ljani. gnq-7905

Klančišar Urška, Bevško 46, Trbovlje,
indeks, št. 30009756, izdala fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo. gnf-8241

Kline Patricija, Marxova 29, Maribor, sp-
ričevalo 1. letnika SŠGT Maribor, izdano
leta 1995. m-2711

Kocjančič Pavel, Velike Loče 17, Mate-
rija, indeks. gnd-8093
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Kočar Tina, Vošnjakova 25, Maribor, sp-
ričevalo 3. letnika Gimnazije in kmetijske
šole Ruše, izdano leta 1998. m-2673

Kokol Jerica, Sp. Voličina 103, Voličina,
spričevalo o končani Srednji ekonomski šoli
v Mariboru, izdano leta 1977. m-2665

Kokor Darko, . Mihanovića 48, Miholja-
nec, spričevalo 3. letnika Poklicne gradbe-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1981.
gnh-8364

Kolac Matjaž, Ptujska 18, Maribor, spri-
čevalo o zakjučnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano leta
1999. m-2765

Kolednik Aleksander, Loka 53, Starše,
spričevalo o zakjučnem izpitu Strojno kovi-
narske šole TAM v Mariboru, izdano leta
1993. m-2654

Koležnik Primož, Rdeči breg 36, Podve-
lka, spričevalo 3. letnika SKSMŠ Maribor,
izdano leta 1998. m-2760

Koprivšek Tina, Videm 97, Grosuplje,
spričevalo 3. letnika Srednje kemijske šole
in gimnazija v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnn-8008

Korošec Petra, Vranji vrh 3/a, Sladki
Vrh, maturitetno spričevalo Srednje naravo-
slovne šole v Mariboru, izdano leta 1990.
m-2691

Korotaj Bojan, Volkmerjeva 19, Ptuj, sp-
ričevalo Srednješolskega centra Dušan Kve-
der Ptuj, izdano leta 1992. gnh-8289

Kortnik Tadej, Šalek 18/A, Velenje, sp-
ričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje rudar-
ske šole, izdano leta 1992, 1994 in 1995.
gnq-7855

Kos Romana, Ul. Vala Bratina 3, Mari-
bor, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 1991.
m-2763

Košak Matejka-Majda, Črtomirova ulica
24, Ljubljana, diplomo Srednje upravno-ad-
ministrativne šole v Ljubljani, izdana na ime
Zupančič Matejka-Majda. gnw-8203

Koščak Bojan, Vnanje Gorice 11, Notra-
nje Gorice, spričevalo o zakjučnem izpitu
Srednje lesarske šole, izdano leta 1990.
gnq-8255

Košenina Peter, Spodnja Senica 21, Me-
dvode, potrdilo o opravljeni Srednji šoli za
elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
1997. gnt-7877

Kovačec Milojka, Zg. Duplek 63 c, Spo-
dnji Duplek, spričevalo 8. razreda OŠ Tone
Čufar v Mariboru, izdano leta 1981.
m-2664

Kovačič Kresnica, Kotnikova ulica 13,
Ljubljana, indeks, št. 30011052, izdla fa-
kulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v
Ljubljani. gnh-8339

Kramberger Mojca, Aškerčeva 4, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Srednje kemijske
šole v Rušah, smer gimnazija, izdano leta
1998. m-2690

Kramberger Mojca, Aškerčeva 4, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Srednje kemijske
šole v Rušah, smer gimnazija, izdano leta
1998. m-2690

Kraner Simona, Ul. Ruške čete 2 a,
Ruše, spričevalo o zakjučnem izpitu Sred-
nje pedagoške šole Maribor, izdano leta
1991. m-2714

Krhin Peter, Proletarskih brigad 20, Ko-
per - Capodistria, spričevalo 2. letnika Tr-
govske šole v Kopru. gnk-7986

Kristan Emanuela, Vilharjeva ulica 13,
Pivka, indeks, št. 15022, izdala FDV leto
izdaje 1998. gnw-7799

Krivak Zvonko, Gosposvetska 20, Mari-
bor, spričevalo 1. in 2. letnika Gradbene
poklicne šole Maribor, poklic tesar, izdano
leta 1978 in 1979. m-2767

Krivec Milena, Tlake 24/a, Rogatec, sp-
ričevalo Centra za dopisno izobraževanje
Univerzum v Ljubljani, izdano leta 1998.
gne-8267

Kropin Samo, Areška c. 4, Ruše, spriče-
valo 4. letnika SERš Maribor, izdano leta
1999. m-2729

Kukec Mojca, Arnolda Tovornika 10, Ma-
ribor, indeks, št. 61131530, izdala Peda-
goške fakulteta Maribor. m-2759

Kurmanšek Boštjan, Gorjuša 2 a, Dob,
spričevalo o zakjučnem izpitu Gimnazije Vič,
izdano leta 1994. gnl-8035

Kužnik Nataša, Vojkova cesta 73, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje vzgojite-
ljske šole in gimnazije v Ljubljani, izdano
leta 1999. gnm-7859

Kvas Andrej, Tuškova 38, Maribor, spri-
čevalo 4. letnika II gimnazije, izdano leta
1999. m-2661

Lampe Polonca, Dalmatinova ulica 10,
Ljubljana, indeks, Medicinske fakultete ( I.
in II ). gnv-8025

Lavriha Emilija, Gregorinova 8, Ljublja-
na, spričevalo 1., 2. in 3. razreda Nižje
glasbene šole V Ljubljani, izdano na ime
Jurca Emilija. gnr-7804

Lebeničnik Petra, Reška ulica 17, Ljub-
ljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Gimna-
zije Ledina, izdano leta 1992. gnz-8246

Legen Uroš, Tišinska 9, Murska Sobota,
indeks, št. 81529023, izdala EPF Maribor.
m-2726

Lesjak Miloš, K cerkvi 5, Orehova vas,
diplomo št. I-42-K, izdala SKSMŠ Maribor
leta 1984. m-2638

Lešnik Marija, Gubčeva 4, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo o zakjučnem izpitu
Administrativne šole Ptuj, smer administra-
tor, izdano leta 1982. m-2692

Lichteneger Igor, Brdinje 56, Ravne na
Koroškem, izkaz osnovne šole. gnh-8064

Lorenčič Aleksander, Praprotnikova 18,
Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje zdra-
vstvene šole v Mariboru, izdano leta 1998.
m-2688

Lovrenčič Andreja, Tibolvi 23, Gorišni-
ca, spričevalo, šolsko leto 1992/93.
gni-8288

Lukač Simon, Kal 104, Pivka, spričevalo
o končani OŠ. gnt-7981

Lukavečki Dragutin, Lukavec 43, Ivanec,
spričevalo o zakjučnem izpitu Poklicne gra-
dbene šole Ivana Kavčiča, izdano leta 1982.
gnw-8374

Lunder Stanislava, Hrib 2, Kamnik, spri-
čevalo o končani OŠ Frana Albreht.
gnh-7839

Macurelj Janez, Cesta na Barju 18, Ško-
fljica, diplomo Srednje PTT - šolski center
za telekomunikacijo. gnf-7916

Maksimovič Velimir, Trg 65, Prevalje, sp-
ričevalo 1., 2., in 3. letnika Trgovske šole.
gnr-8279

Malnar Erik, Hrvatini 218/a, Ankaran -
Ankarano, spričevalo 1. in 2. letnika SKPŠ
Koper, izdano leta 1994 in 1995.
gnw-7949

Marčič Vesna, Pogled 17, Apače, inde-
ks, Srednje pedagoške šole Maribor leto
izdaje 1989. m-2744

Medeši Milena, Savudrijska 2, Piran -
Pirano, potrdilo o končani srednji šoli.
gnf-7966

Medved Andrej, Polje 28, Zagorje ob
Savi, spričevalo o končani osnovni šoli.
gnu-8101

Merf Primož, Na Jelovcu 57, Bresterni-
ca, spričevalo 3. letnika Srednje kemijske
šole Ruše, izdano leta 1997. m-2653

Mikulandi Lara, Ljubljanska 28, Izola -
Isola, osnovnošolsko pričevalo. gnt-7852

Mithaus Smiljana, Iršičeva 11, Slovenj
Gradec, spričevalo 1. letnika gimnazije, iz-
dano leta 1987. gnt-8277

Moravec Andrej, Podklanec 7, Vinica,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Črnomelj,
izdano leta 1998. gnd-7972

Naberšnik Marko, Kamniška ulica 34,
Maribor, preklic indeksa, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 78/99. gns-8003

Nakić Denis, Cesta železarjev 31, Jese-
nice, spričevalo o končani OŠ Prežihov Vo-
ranc. gnq-7955

Nežmah Rene, Kidričeva ul. 7/b, Mari-
bor, zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor,
šolsko leto 1987/88. m-2676

Novak Edi, Grintovec 35 a, Šmarje, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije v Kopru, iz-
dano leta 1978. gng-7840

Novak Franci, Paridol 22 A, Dobje pri
Planini, spričevalo. gnn-8333

Novak Gašper, Stara cesta 2, Hoče, sp-
ričevalo 3. letnika Gimnazije in srednje ke-
mijske šole Ruše, izdano leta 1996.
m-2699

Novak Romana, Cesta zmage 90, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Srednje prometne
šole Maribor, izdano leta 1998. m-2713
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Nuskern Davor, Miklošičeva 67, Murska
Sobota, indeks, št. 09970261. gnl-7960

Ogrizek Bojana, Zlatoličje 108, Starše,
spričevalo o zakjučnem izpitu OŠ Starše,
izdano leta 1988. m-2766

Ovčar Avgust, Dušana Jereba 6, Sloven-
ske Konjice, spričevalo o zakjučnem izpitu
Centra strokovnih šol - smer tapetnik, izda-
no leta 1970. gnj-7812

Paunović Ognjen, Bizeljska c. 18, Breži-
ce, indeks, št. 71091535, izdala Pravna
fakulteta v Mariboru. m-2739

Pavlič Stanislav, Javornik 22, Ravne na
Koroškem, indeks, št. 61104082, izdala
Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-2728

Pavlin Nataša, Ajševica 64 a, Nova Gori-
ca, indeks, Srednje tekstilne šole v Kranju.
gnj-7962

Pejakov Barbara, Runkova 2, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Hinko Smrekar,
izdano leta 1995. gnw-8099

Perčič Ljubo, Kozje 22, Kozje, indeks,
št. 81513626, EPF. m-2644

Perinčič Mitja, Ul. Sergeja Mašere 6 a,
Kobarid, maturitetno spričevalo in potrdilo o
uspehu pri maturi Srednje gostinske šole v
Izoli, izdano leta 1995. gnb-8074

Pernovšek Hočevar Uršika, Dolenji Boš-
tanj 111, Boštanj, spričevalo 1., 2., 3. in 4.
letnika Srednje kmetijske šole v Šentjurju,
izdano leta 1990 do 1994, izdano na ime
Pernovšek Uršika. gnj-8316

Peruš Renata, Sv. Vid 75, Vuhred, spri-
čevalo 2. in 3. letnika Srednje gostinske
šole, izdano leta 1991 in 1992. gni-8388

Petrović Sašo, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
indeks, št. 20980582, izdala Pravna fakul-
teta. gnw-8299

Plazl Bor, Šmarska cesta 28, Velenje,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Ve-
lenje, izdano leta 1998. gnm-8084

Podgoršek Goran, Podgorje 44/A, Pi-
šece, spričevalo o končani OŠ Pišece, iz-
dano leta 1993. gnx-8027

Podjaveršek Lidija, Makole 3, Makole,
spričevalo 4. letnika Prve gimnazije Mari-
bor, izdano leta 1999. m-2702

Podlipnik Andrej, Brilejeva ulica 7, Ljub-
ljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika šole
PTT, izdano leta 1994, 1995 in 1996.
gno-8257

Pok Polona, Trubarjeva 6, Maribor, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Mariboru,, izdano leta 1994 in 1995.
m-2730

Polič Rado, Ruške čete 7, Ruše, inde-
ks, št. 93437955. m-2732

Ponjević Izet, Ješenca 2, Rače, spriče-
valo 1.,2., in 3. letnika Gradbene šole Bori-
sa Kraigherja Maribor, izdano leta 1980,
1981 in 1982. m-2742

Poplašen Niko, Drska 46, Novo mesto,
diplomo Srednje šole za voznike. gnt-8002

Poreber Lidija, Nova pot 28, Notranje
Gorice, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Sred-

nje frizerske šole, izdano leta 1996, 1997
in 1998. gnr-8254

Poznajelšek Matjaž, Jakčeva ulica 14,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1993 in 1994. gnc-8444

Premrl Valentina, Vilharjeva 57, Ajdovš-
čina, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
ekonomske šole Nova Gorica, izdano leta
1980, izdano na ime Slokar Valentina.
gne-7846

Premru Sašo, Ptujska ulica 16, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Trnovo, izdano
leta 1989. gnn-8508

Pucer Damjan, Puče 48, Šmarje, spri-
čevalo 2. in 4. letnika SKPŠ Koper.
gny-7947

Radujko Gašper, Beblerjev trg 1, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole v
Domžalah, izdano leta 1999. gnj-7987

Rajh Niko, Podjavorškova 7, Celje, pre-
klic spričevala o zaključnem izpitu, objav-
ljen v Ur. l. RS, št. 74/99. gnj-8287

Rajher Bojan, Rožnodolska 53, Maribor,
indeks, št. 81449839EPF Maribor, izdala
EPF Maribor. m-2659

Remec Igor, Batuje št. 15, Ajdovščina,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gradbene teh-
nične šole, izdano leta 1977, 1978 in
1979. gnn-8408

Robič Jasmina, Ahacljeva 11, Maribor,
diplomo Srednje trgovske šole v Mariboru,
izdana leta 1988. m-2749

Robič Maja, Albrehtova ulica 38, Škoflji-
ca, indeks, št. 41970164, izdala Medicin-
ska fakulteta v Ljubljani. gny-7872

Robnik Žiga, Trnovska ul. 4, Ljubljana,
spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 1996 in 1998. gnp-8306

Rodič Marija, Župančičeva ulica 5, Kam-
nik, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
ekonomske šole v Kamniku, izdano leta
1989. gnf-8466

Roljič Milja, Antoličičeva 20, Maribor, sp-
ričevalo 3. letnika I gimnazije Maribor, izda-
no leta 1998. m-2651

Ronzullo Silvana, Koseze 60 a, Ilirska
Bistrica, spričevalo o končani OŠ, izdano
15.6.1975. gnz-8271

Rubnik Darinka, Zg. Nova vas 12, Šmar-
tno na Pohorju, diplomo II gimnazije , izda-
na leta 1989. m-2668

Sajko Darko, Cerovec pri Šmarju 11,
Šmarje pri Jelšah, spričevalo o zakjučnem
izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Celju, izdano leta 1994. gnl-8335

Salamon Guzej Leonida, Polje 361, Lju-
bljana, maturitetno spričevalo Srednje eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1977,
izdano na ime Kerše Leonida. gnx-8302

Selan Horvat Ivica, Gorenjska cesta 8/b,
Mengeš, spričevalo Gimnazije Ljubljana -
Moste, izdano leta 1977 in 1979, izdano
na ime Horvat Ivica. gni-8313

Simonič Mitja, Vintarovci 45/a, Destr-
nik, spričevalo 2. letnika Srednje elektro
šole, izdano leta 1992. gnx-8098

Slana Bohanec Mitja, Heroja Bračiča 20,
Maribor, spričevalo 4. letnika Gimnazije in
srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
1999. m-2696

Smeh Jerica, Ul. bratov Vošnjakov 19,
Celje, indeks, št. 81523759. m-2650

Sotlar Maja, Lovska 12, Maribor, spriče-
valo 2. in 4. letnika Srednje zdravstvene
šole v Mariboru. m-2631

Stankić Slavica, Gradnikova ulica 20,
Borovnica, spričevalo 1. letnika Srednje up-
ravno administrativne šole v Ljubljani.
gne-7992

Stanko Janita, Šentilj 123 b, Šentilj v
Slov.goricah, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
1995. m-2681

Streljak Suzana, Zakanjska sela 26, Za-
kanje, zaključno spričevalo Srednje admini-
strativne šole v Novem mestu, izdano leta
1989. gnd-8472

Strojanšek Jasna, Cankarjeva 3/a, Kr-
ško, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
ekonomske šole Brežice, izdano leta 1997.
gnv-7850

Suhadolc Patricija, Cesta na Ključ 26,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem. gnj-8537

Suhadolec Ruža, Vegova ul. 5, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 2. letnika Centra stroko-
vnih šol v Ljubljani, frizerska šola, izdano
leta 1978 in 1979, izdano na ime Pernek
Ruža. gno-7807

Suljanović Fatime, Zaloška cesta 62, Lju-
bljana, spričevalo 8. rezreda OŠ Vide Pre-
garc, izdano leta 1994. gnu-8401

Svenšek Barbara, Ul. Ruške čete 7,
Ruše, spričevalo 4. letnika Srednje ekono-
mske šole Maribor, izdano leta 1999.
m-2669

Šafarič Patricija, Vrazova ul. 31, Mari-
bor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje eko-
nomske šole v Mariboru, izdano leta 1988
in 1989. m-2772

Šimic Jasna, Vrtača 10, Semič, spriče-
valo od 1 - 4 razreda Srednje kmetijske šole
v Novem mestu. gne-7967

Šivic Urša, Bratovševa ploščad 4, Ljub-
ljana, indeks, št. 18983029, izdala Filozof-
ska fakulteta leto izdaje 1998. gnc-7919

Škrjanc Marjan, Kunaverjeva ulica 3, Lju-
bljana, spričevalo 2. letnika Srednje elktro-
tehniške šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnb-8020

Špacapan Patricija, Ozeljan 101, Šem-
pas, spričevalo in indeks. gnc-8394

Tadina Ksenija, Male Dole 27, Vojnik,
indeks, št. 93422005, izdala Fakulteta za
gradbeništvo Maribor. m-2715

Tekavec Rok, Kolodvorska 7, Ribnica,
spričevalo 2. letnika Srednje kemijske šole.
gnq-8034
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Tisaj Rajko, Kurirčkova 11, Miklavž na
Dravskem polju, diplomo SKSM šole Mari-
bor, izdano leta 1987. m-2701

Tomažič Petra, Cvetkovci 50, Podgorci,
spričevalo 5. razreda izobraževalnega pro-
grama Srednje šole kmetijske mehanizacije
Maribor, izdano leta 1998. m-2748

Tomažič Primož, Župančičeva 18, Ilir-
ska Bistrica, spričevalo 1. letnika SEDŠ Ko-
per - smer poslovni tajnik, izdano leta 1997.
gnn-7858

Trokšar Aleksandra, Ceršak 12, Ceršak,
spričevalo 3. letnika Srednje kemijske šole
v Rušah, smer kemijski tehnik, izdano leta
1999. m-2646

Turk Stane, Količevo 11 a, Domžale, ma-
turitetno spričevalo Srednje gradbene šole
v Ljubljani, izdano leta 1977. gnx-8423

Unetič Franc, Gorica 19, Leskovec pri
Krškem, spričevalo 8. razreda OŠ.
gni-8413

Urbančič Gregor, Slovenska cesta 8,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja šola v Lju-
bljani. gnj-8337

Vabšek Simona, Cesta v Rošpoh 96 a,
Kamnica, spričevalo o zakjučnem izpitu I.
gimnazije v Mariboru. m-2674

Valentan Mateja, Njiverce 26, Kidričevo,
spričevalo 3. in 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu I. gimnazije Maribor, up-
ravna dejavnost, izdano leta 1995 in 1996.
m-2764

Varga Barbara, Pušnikova ulica 9, Mari-
bor, spričevalo o zakjučnem izpitu I. gimna-
zije v Mariboru, izdano leta 1994. m-2683

Varmaz Alen, C. talcev 7/a, Jesenice,
spričevalo 2. letnika CSUI Jesenice.
gne-7842

Velič Aleš, Belokriška cesta 68, Porto-
rož - Portorose, spričevalo o končani OŠ.
gno-8282

Velikonja Franci, Hobovše pri stari Ose-
nici 4, Sovodenj, spričevalo o končani OŠ
Blaža Ostrovrharja, izdano leta 1993.
gnf-8145

Verčkovnik Matjaž, Pesnica 70, Pesnica
pri Mariboru, diplomo Železniške srednje
šole Maribor, smer železniški prometno-tra-
nsportni tehnik, izdana leta 1989. m-2710

Veršič Andreja, Markovci 65/a, Markov-
ci, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje-
šolskega centra Ptuj, gimnazija, izdano leta
1993. gno-8386

Vertovšek Manuela, Frankolovskih žrtev
11/a, Celje, zaključno spričevalo, šolsko
leto 97/98. gnk-7936

Vidaković Snežana, Usnjarska 15, Šma-
rtno pri Litiji, spričevalo o končani OŠ Preži-
hov Voranc. gni-7863

Vidmar Alenka, Ižanska cesta 28, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske
šole, izdano leta 1992. gnk-8286

Vidovič Bojana, Zlatoličje 77, Starše, sp-
ričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole v
Mariboru, smer šivilja, izdano leta 1993.
m-2773

Vindiš Janja, Kungota pri Ptuju 114, Kid-
ričevo, spričevalo o zakjučnem izpitu Sred-
nje ekonomske šole na Ptuju, izdano leta
1997. gnz-8096

Vlah Aleksa, Preglov trg 7, Ljubljana, st-
rokovni izpit za učitelja razrednega pouka,
izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport leta
1992 na ime Jovan Aleksa. gnp-8231

Vodušek Boris, Pohorska 6, Radlje ob
Dravi, indeks, št. 93438143, izdala Fakul-
teta za elektrotehniko Maribor. m-2716

Vohl Dragica, Zimica 43, Zgornja Kore-
na, spričevalo OŠ Ljudski vrt Ptuj, izdano
leta 1991 na ime Vučkovič Dragica.
gnb-8095

Vrabič Lucija, Begunjska c. 48, Tržič,
preklic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS, št.
80/99. gnu-7876

Vrabl Helena, Ig 305, Ig, spričevalo 1.
letnika Srednje kozmetične šole v Ljubljani,
izdano leta 1982, izdano na ime Pucihar
Helena. gnr-8354

Vrbančič Karmen, Ljubljanska cesta 89,
Domžale, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje kemijske šole, izdano leta 1981,
1982, 1983 in 1984, izdano na ime Štular
Karmen. gnv-8400

Vrečar Anica, Podlehnik 47, Podlehnik,
spričevalo o zakjučnem izpitu Frizerske šole
Maribor, izdano leta 1982. m-2697

Vrhovnik Rok, Runkova ulica 2, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
elektrotehniko, izdano leta 1994.
gnb-7970

Vukovič Martina, Meza 155 / a, Dravog-
rad, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ravne,
izdano leta 1994. gnl-8285

Zagožen Matevž, Zadobrova 20, Škofja
vas, indeks, št. 81501920, izdala EPF Ma-
ribor. m-2707

Zalar Mojca, Melikova ulica 72, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 3. letnika Poklicne grafi-
čne šole v Ljubljani. gnm-8434

Zinajić Tijana, Plešičeva ulica 27l, Ljub-
ljana, indeks, št. 44000199 - duplikat, iz-
dala AGRFT v Ljubljani. gny-8422

Zorjan Tadej, Vukovski dol 17, Jarenina,
spričevalo 1., 2., in 3. letnika Srednje trgo-
vske šole Maribor, izdano leta 1994, 1995
in 1997. m-2746

Žagar Barbara, Klavčičeva 6, Kamnik,
zaključno spričevalo SENŠRM Kamnik, iz-
dano leta 1993. gnz-7971

Žalig Štefan, Kidričevo naselje 4, Rade-
nci, spričevalo Gostinske šole Bled, izdano
leta 1963. gnv-8375

Žekar Marjana, Gospodinjska ulica 13,
Ljubljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Ho-
telske šole v Ljubljani, izdano leta 1980.
gny-8097

Žibret Olga, Titova 86, Radeče, spriče-
valo 1. letnika Poklicne oblačilne šole iz
Sevnice, izdano leta 1975, izdano na ime
Močilar Olga. gnx-8323

Židan Katja, Pot v mejah 4, Ljubljana,
spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje vzgo-
jiteljske šole v Ljubljani, izdano leta 1990.
gne-8017

Žličar Ida, Strai trg 26, Velenje, spriče-
valo 4. letnika Srednje ekonomske šole Slo-
venj Gradec. gnr-8429

Žmahar Doroteja, Gašperšičeva ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Sre-
dnje šole za gostinstvo in turizem, izdano
leta 1994, 1995 in 1996. gnf-8066

Žuber Natali, Mladinska 2, Rače, inde-
ks, Srednje trgovske šole v Mariboru.
m-2666

Žunko Primož, Gornji trg 1, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole
in gimnazija v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnm-7942

Ostali preklici

Abondanca Mauro, Školjan 35, Koper -
Capodistria, delovno knjižico. gni-8088

Alibabić Redžo, Selanov trg 6, Ljubljana,
delovno knjižico. gny-8147

Ban Matej, Zdole 58, Krško, študentsko
izkaznico, št. 20970015, izdala Pravna fa-
kulteta. gnv-8300

Bizjak Gregor, Cesta 27. aprila 31, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št. 1898154,
izdala Filozofska fakulteta. gng-7890

Bohm Alenka, Pesnica 43, Zgornja Kun-
gota, študentsko izkaznico, št. 25005916,
izdala Fakulteta za arhitekturo. gns-8303

Bolčina Urška, Gradnikove brigade 15,
Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
4657, izdala NTF oddelek za tekstilstvo.
gnq-8505

Cerovac Borut, Na gaju 25, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 93.
gnm-8113

Cmager Matija, Stritarjeva 5, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 61146132, izdala
Pedagoška fakulteta Mariboru. m-2718

Ček Aldo, Dobrava 19/a, Izola - Isola,
službeno izkaznico, št. 2221, izdal Tele-
kom, PE Koper leta 1999. gnz-7871

Čepelnik Anton, Podlubnik 162, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 23980203,
izdala fakulteta za strojništvo. gns-7953

Dijanič Dijana, Trg borcev NOB 13, Dol
pri Hrastniku, študentsko izkaznico, št.
61112223. m-2658

Erbežnik Luka, Kongresni trg 9, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 5324,
izdal LPP Ljubljana. gno-8007

Erjavec David, Ul. bratov Greif 28, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 81508314,
izdala Ekonomska fakulteta v Mariboru.
m-2662

Erjavec Marjetka, Kardeljeva 57, Mari-
bor, potrdilo o opravljenem nemškem teča-
ju, leta 1989 v Mariboru. m-2737
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Falkner Aljoša, Kocjančičeva 11, Anka-
ran - Ankarano, študentsko izkaznico.
gnc-8369

Ferlan Pušnjak Nevenka, Novo polje XVI
15, Ljubljana, delovno knjižico. gnu-8026

Fetih Tomaž, Topniška ulica 35/c, Ljub-
ljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1132932. gnt-7802

Fon Janez, Jakčeva ulica 32, Ljubljana,
delovno knjižico. gnk-8011

Fortek Simona, Ob Suhi 7/b, Ravne na
Koroškem, delovno knjižico št. 14284.
gnh-8089

Gričnik Marjan, Urh 5, Zgornja Ložnica,
delovno knjižico. m-2660

Grošić Fadil, Potkalinje, Bosanska Kru-
pa, BIH, potrdilo o opravljenem tečaju za
voznika viličarja, izdala Tehnična šola Litost-
roj leta 1980. gnz-8196

Hegeduš Predrag, Martina Krpana ulica
28, Ljubljana, delovno knjižico. gnm-7809

Hrastnik Maja, Streliška 73, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 61147337, izdala
Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-2678

Interflooring d.o.o., Zaloška 69, Ljublja-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1040800. gni-7888

Ječnik Miha, Zadružna 4 a, Kranj, štude-
ntsko izkaznico, št. 19327260, izdala Eko-
nomska fakulteta v Ljubljani. gnt-8402

Jerina Nina, Zelenica 7, Logatec, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 1550.
gnt-8102

Jesenko Janez, Žiganja vas 32, Križe,
potrdilo o opravljenem izpitu za traktorista.
gnx-8073

Ješovnik Martina, Benedikt v Slov. gori-
cah 112, Benedikt, študentsko izkaznico,
št. 61147647. m-2667

Jevšenak Avgust s.p., Bukovlje 61, Stra-
nice, overjeno kopijo licence za vozilo
M.A.N. 19332, letnika 1987 CE F6-710,
št. 004288/4513-LM61/1997 z dne
11.12.1997. gni-8438

Jogič Erik, Titova 45, Jesenice, dijaško
izkaznico. gnk-7961

Jusić Armina, Breglov trg 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1769.
gnq-7980

Keserović Eniz, Hajderovići bb, BIH, de-
lovno knjižico. gnh-7989

Klobasa Ferdinand, Šetpeterska 3, Ma-
ribor, delovno knjižico. m-2657

Koruza Mateja, Cesta Marežganskega
upora 3, Koper - Capodistria, študentsko
izkaznico, št. 19333863, izdala Ekonom-
ska fakulteta v Ljubljani. gnd-8143

Kosmač Maja, Kolezijska ulica 21, Ljub-
ljana, delovno knjižico, izdana na ime Jam-
nik Maja. gng-8340

Košar Jaka, Šimekova 27, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 41930069. m-2642

Kozinc Jože, Žurkov dol 49, Sevnica,
delovno knjižico. gng-8090

Krajnc Maja, Ul. Ludvika Planbergerja 9,
Miklavž na Dravskem polju, študentsko iz-
kaznico, št. 61108253, izdala Pedagoška
fakulteta v Mariboru. m-2647

Krnjič Marko, Luke Kruniča 53, Miklavž
na Dravskem polju, študentsko izkaznico,
št. 29010156. m-2745

Kuzma Kristijan, Trg Ljudske pravice 11,
Lendava - Lendva, študentsko izkaznico, št.
81494839, izdala EPF v Mariboru.
gni-8213

Lepša Nina, Ulica bratov Komel 60, Lju-
bljana-Šentvid, študentsko izkaznico, št.
01097826, izdala Pedagoška fakulteta.
gnx-8273

Lesjak Janja, Topolšica 116, Topolšica,
študentsko izkaznico, št. 21012250, izdala
FDV v Ljubljani. gni-8463

Lipovec Anton, Podlipogalav 19 b, Ljub-
ljana-Dobrunje, delovno knjižico. gnm-8359

Livaković Emir, Marčenkova ulica 15,
Ljubljana, delovno knjižico. gno-8532

Lukežič Sebastijan, Dražgoška ulica 17,
Ljubljana, delovno knjižico. gnh-8389

Marin Damijan, Glavna cesta 22, Mirna
Peč, študentsko izkaznico, št. 64980261,
izdala Fakulteta za elektrotehniko.
gnq-8005

Medved Danijela, Praproče pri Temenici
9, Šentvid pri Stični, dijaško mesečno vozo-
vnico, št. 1695, kombinirana vozovnica, iz-
dal LPP, relacija Ljubljana-Šentvid pri Stič-
ni. gnt-8227

Mihalič Dejan, Srednja 35 a, Kamnica,
certifikat za šoferja, ki prevaža nevarne sno-
vi, št. 009914, izdan 3.4.1998 pri MNZ.
m-2725

Mihič Darko, Kozlovičeva 15, Koper -
Capodistria, carinsko službeno izkaznico.
gne-8367

Mirnik Valerija, Topole 14, Rogaška Sla-
tina, delovno knjižico. gne-8042

Mišič Rutar Vanja, Kred 1/a, Kobarid,
delovne knjižice, reg. št. 12204, izdala UE
Tolmin 14. 10. 1987. gnw-7849

Namestnik Irena por. Ojsteršek, Macova
4, Maribor, delovno knjižico št. 45163, iz-
dala UE Maribor leta 1981. m-2645

Orthaber Ksenija, Cesta 4. julija 52/A,
Krško, delovno knjižico. gnd-8268

Pečar Ana, Ig 444, Ig, dijaško izkaznico,
izdala Gimnazija Bežigrad. gnt-7952

Pestner Miljana, Pušča 100, Černelavci,
Murska Sobota, delovno knjižico, reg. št.
40003, ser. št. 182532, izdana 15. 8.
1978 v Murski Soboti. gns-8378

Petrovič Boštjan, Zg. Pristava 25, Ptuj-
ska Gora, študentsko izkaznico, št.
61150036, izdala Pedagošja fakulteta v Ma-
riboru. m-2680

Petrovski Tea, Golnik 138, Golnik, štu-
dentsko izkaznico, št. 18960443, izdala Fi-
lozofska fakulteta v Ljubljani. gnb-7870

Ploj, d.o.o., Radičevičeva ulica 2, Mari-
bor, preklicuje izgubljeno kopijo licence za

opravljanje javnega prevoza stvari v notra-
njem prostem cestnem prometu in medna-
rodnem javnem prevozu stvari za vozilo: DAF
TE 47 WSA reg. št. MB 71-39 K SCANIA R
124 LA 4×2 NA reg. št. MB U4-120.
Ob-12754

Podličnik Aleksandra, Pameče 179, Slo-
venj Gradec, potrdilo o opravljenem stroko-
vnem izpitu, izdalo Ministrstvo za šolstvo,
izdano leta 1991. gnh-7868

Popelar Lesjak Bernarda, Turnerjeva 33,
Maribor, delovno knjižico št. 51743, izdana
leta 1983. m-2769

Popovič Nina, Seljakovo naselje 19, Kra-
nj, študentsko izkaznico, št. 328691, izda-
la Ekonomska fakulteta. gnp-8506

Povh Tamara, Klenik 2 b, Pivka, študen-
tsko izkaznico, št. 18950328, izdala Filo-
zofska fakulteta v Ljubljani. gns-8328

Presker Miha, Heroja Bračiča 15, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 93432107,
izdala fakulteta za strojništvo. m-2750

Rakar Gregor, Kamni potok 25, Treb-
nje, študentsko izkaznico, št. 26102589,
izdala Fakulteta za gradbeništvo. gnj-8437

Republika Slovenija, Ministrstvo za finan-
ce, Davčna uprava Republike Slovenije,
Glavni urad, Jesenkova 3, Ljubljana, prekli-
cuje službeno izkaznico pooblaščene urad-
ne osebe na ime: Rebolj Stanko, na delov-
nem mestu vodja skupine – višji inšpektor
MF, zaposlenega na Davčnem uradu Ljub-
ljana, stanujočega v Ljubljani, Malgajeva uli-
ca 4, pod registrsko številko 08229, izdano
dne 1. 8. 1996. Ob-12753

Robar Simon, Ig 444, Ig, dijaško mese-
čno vozovnico, št. 3864 - kombinirana na
relaciji Ljubljana - Ig. gnm-8234

Satler Milan, Kicar 56, Ptuj, delovno knji-
žico, reg. št.35574, izdana v Ptuju.
gnr-8383

Selimagić Razim, Tomačevska 11, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnc-8198

Skubic Špela, Ob potoku 25, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17892.
gnm-8534

SLOVENSKE ŽELEZNICE d.d., Kolod-
vorska 11, Ljubljana, overjeno kopijo licen-
ce za prevoze v cestnem prometu št.
3164/66, izdala GZS, dne 23. 11. 1998
za vozilo z reg. št. LJ P2-735. gnb-8420

Smolar Darko, Trbonje 50, Trbonje, de-
lovno knjižico, reg. št. 130/82, izdala SO
Radlje ob Dravi. gnl-8210

Snoj Marjeta, Snojeva ul. 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 1097004, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnn-7833

Stvarnik Železnik Marija, Trg pohorske-
ga bataljona 18, Kisovec, kotlovno knjižico.
gnw-8424

Svetlin Tomaž, Šentpavel 9, Domžale,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4651, izdal
LPP Ljubljana. gnc-7869

Šelih Rudolf, Pod bukvami 40, Ljublja-
na, izkaznico odvetniške zbornice, št
186/61. gnm-8309
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Šetar Bojan, Vošnjakova 8, Slovenska
Bistrica, delnice M - banke. gnp-7956

Škrabec Peter, Ulica Tončka Dežmana
8, Kranj, študentsko izkaznico, št.
31950322, izdala fakulteta za farmacijo.
gng-8219

Šmon Bernarda, Markečica 16, Oplotni-
ca, študentsko izkaznico, št. 61153613.
m-2640

Štubičar Mario, Suhadolčeva 6, Miklavž
na Dravskem polju, študentsko izkaznico,
št. 81529944. m-2738

Štuhec Kristina, Špićnik 34, Zgornja Ku-
ngota, delovno knjižico. m-2734

Šturm Gregor, Zoisova ulica 48, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 50001391, izdala
Teološka fakulteta. gng-8465

Tepić Dinko, Dol pri Ljubljani 3, Dol pri
Ljubljani, delovno knjižico. gnk-8436

Tomić Mario, Zelena ulica 4, Hoče, de-
lovno knjižico. m-2721

Torkar Jurij, Ul. Cankarjeve brigade 89,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10653. gnx-7798

Trnjar Tina, Rancarska 15, Spodnji Dup-
lek, obvestilo o uspehu Srednje tekstilne
šole v Mariboru, šolsko leto 1996/97.
m-2731

Turk Gregor, Ulica stare pravde 29,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
1097416, izdala Pedagoška fakulteta.
gnu-8301

Turk Klemen, Jačka 14, Logatec, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 1713, relacija
Logatec - Ljubljana. gnc-8148

Vatovec Katarina, Rožna dolina, C. VI/20
b, Ljubljana, delovno knjižico. gnb-8195

Velikonja Franci, Hobovše pri stari Ose-
nici 4, Sovodenj, delovno knjižico.
gne-8142

Vidmar Ljubomir, Beblerjeva 2, Idrija, de-
lovno knjižico št. 11976. gno-8357

Virant Tanja, Golo 1/a, Ljubljana, štude-
ntsko izkaznico, št. 11960860, izdala Viso-
ka šola za zdravstvo. gnp-8356

Viškovič Barbara, Rojčeva 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 010458,
izdal LPP Ljubljana. gnk-8311

Vulič Zdenka s.p., Bernetičeva 20, Ko-
per - Capodistria, izjavo o ustreznosti in teh-
nični brezhibnosti vozila, št. A 1151228.
gnk-7811

Zanoškar Mateja, Iršičeva ulica 5, Slove-
nj Gradec, študentsko izkaznico, št.
25056210, izdala FA v Ljubljani. gnh-8014

Zorko Boštjan, Dečkova 54, Celje, delo-
vno knjižico. gng-8415
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DOPOLNJENI IN SPREMENJENI
PREDPISI O DDV IN TROŠARINAH
Po 1. juliju 1999, ko se je tudi Slovenija pridružila razvitemu svetu z uvedbo davka na
dodano vrednost in trošarin, so predpisi o obračunavanju teh novih davščin, o davčnih
oprostitvah in drugih obveznostih zavezancev za plačilo DDV in trošarin bistveno
spremenili. Spremenjen je bil na primer zakon o trošarinah, minister za finance je
dvakrat dopolnil pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost, dan po
uvedbi DDV so v uradnem listu izšli številni pravilniki o odpisu blaga na različnih
področjih, slovenski parlament pa je sprejel tudi zakon o davkih na motorna vozila. Po
1. juliju se je torej nabralo dovolj utemeljenih razlogov, da je založba Uradni list izdala
novo knjigo s prečiščenimi besedili vseh veljavnih predpisov na področju DDV in
trošarin.
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam
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q PREDPISI O DDV IN TROŠARINAH Štev. izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika Davčna številka naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj
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