
Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si

Št.
 63 Ljubljana, petek 18. 9. 1998 ISSN 1318-9182 Leto VIII

Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Sodni register

CELJE

Rg-205529
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00382 z dne 19. 3. 1998 pri
subjektu vpisa TRIGLAV, Pooblaščena in-
vesticijska družba za Štajersko in Ko-
roško, d.d., sedež: Mariborska cesta 1,
3000 Celje, pod vložno št. 1/06358/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5858313
Člani nadzornega sveta: Mirnik Ivan, Sle-

menik Oto, Košjek Savina in Čar Anica, vsi
izstopili 30. 4. 1996 ter Fijavž Andrej in Ko-
renjak Marjan, vstopili 30. 4. 1996.

Rg-207335
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00824 z dne 6. 5. 1998 pri
subjektu vpisa TRIGLAV, Pooblaščena in-
vesticijska družba za Štajersko in Ko-
roško, d.d., sedež: Mariborska cesta 1,
3000 Celje, pod vložno št. 1/06358/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo statuta z dne 30. 4. 1996 s temile
podatki:

Matična št.: 5858313

KOPER

Rg-101531
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02297 z
dne 29. 11. 1996 pri subjektu vpisa RA-
DIO MORJE AUDIO STUDIO, d.o.o., Izo-
la, CMI b. št. , sedež: Cona mestne indu-
strije b. št. , 6310 Izola, pod vložno št.
1/02019/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, sedeža,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov,
spremembo dejavnosti ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št. 5493048
Firma: RADIO MORJE AUDIO STUDIO,

d.o.o.
Skrajšana firma: RADIO MORJE, d.o.o.

Sedež: 6310 Izola, Polje 5i
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bohinec Aleš, Izola, Kla-

nec 4, vstop 26. 10. 1990, vložek 375.000
SIT, Filli Marko, Koper, Srebrničeva 5, vs-
top 26. 10. 1990, vložek 375.000 SIT, Vi-
rens Vili, Portorož, Kosovelova 16, Lucija,
vstop 27. 3. 1992, vložek 375.000 SIT in
Marketing Galeb, d.o.o., Izola, Elvire Vato-
vec 4, vstop 27. 3. 1992, vložek 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost družbe se razširi za: snema-
nje, oddajanje in produkcija video signala;
trgovina z neživilskimi proizvodi na drobno;
trgovina z neživilskimi proizvodi na debelo;
opravljanje gostinskih storitev: restavracije
s postrežbo, druge gostinske storitve; turi-
stično posredovanje – turistični uradi; prire-
janje sejmov in razstav; inženiring in marke-
ting storitve.

Dejavnost družbe je odslej: snemanje,
oddajanje in produkcija zvočnega signala;
organizacija glasbenih prireditev; propagan-
da; snemanje filmov; predvajanje filmov;
neomenjene storitve v prometu; storitve na
področju prometa; komisijski posli na po-
dročju prometa in storitev; storitve reklame;
zastopanje podjetij; snemanje, oddajanje in
produkcija video signala; trgovina z neživil-
skimi proizvodi na drobno; trgovina z neži-
vilskimi proizvodi na debelo; opravljanje go-
stinskih storitev – restavracije s postrežbo,
druge gostinske storitve; turistično posre-
dovanje – turistični uradi; prirejanje sejmov
in razstav; inženiring in marketing storitve.

Rg-208630
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00827 z
dne 17. 8. 1998 pri subjektu vpisa POD-
JETJE ZA VAROVANJE PREMOŽENJA
VARNOST KOPER, d.o.o., sedež: Ferrar-
ska ulica št. 2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00847/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa zastopnika in
vpis članov stalnega nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5174465
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gre-

gorič Ugo, Koper, Dolinska cesta 17/e, raz-
rešen in ponovno imenovan 17. 4. 1998
kot direktor, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Člani nadzornega sveta: Božič Marino,
Vežnaver Darij in Bremec Zdenko, izstopili
17. 4. 1998, Božič Marino, Bremec Zden-
ko in Vežnaver Darij, vstopili 17. 4. 1998.

Rg-208631
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00870 z

dne 19. 8. 1998 pri subjektu vpisa POD-
JETJE ZA VAROVANJE PREMOŽENJA
VARNOST KOPER, d.o.o., sedež: Ferrar-
ska ulica št. 2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00847/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5174465
Ustanovitelja: Colja Emil, izstop 9. 4.

1998 in Colja Magda, Sežana, Kettejeva
ulica 11, vstop 9. 4. 1998, vložek 580.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

LJUBLJANA

Rg-104388
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04490 z dne 21. 1. 1997 pri subjektu
vpisa HUGO, trgovina in storitve, uvoz-iz-
voz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kongresni
trg 13, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14098/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5539439
Ustanovitelji: Upimo Group, d.d., Ljub-

ljana, Kongresni trg 13, vstop 21. 11.
1995, vložek 10,000.000 SIT, M.C.C.,
d.o.o., Ljubljana, Vevška c. 52, vstop
17. 12. 1996, vložek 10,000.000 SIT in
Tomac Bernarda, Ljubljana, Slovenčeva ul.
145, vsotp 17. 12. 1996, vložek
5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: To-
dorovič Dragan, razrešen 17. 12. 1996, di-
rektorica Tomac Bernarda, Ljubljana, Slo-
venčeva ul. 145, imenovana 17. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-109477
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02212 z dne 21. 5. 1997 pri subjektu
vpisa NADIKA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Kamnik, Klavčičeva 10, sedež: Klavčiče-
va 10, 1240 Kamnik, pod vložno št.
1/24144/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti, za-
stopnika in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5808022
Firma: NADIKA, veleprodaja in malo-

prodaja, d.o.o.
Skrajšana firma: NADIKA, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Koprska 94
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Osnovni kapital: 1,500.000 SIT.
Ustanovitelji: Mitić Radivoje, izstop 6. 2.

1997, Capital Consultants Ltd., d.o.o., Ljub-
ljana, izstop 7. 4. 1997 in Hudobivnik Šte-
fan, Naklo, Krakovo 46, vstop 7. 4. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Mitić Radivoje, razrešen 7. 4. 1997, direk-
tor Hudobivnik Štefan, imenovan 7. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1997: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 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
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles, trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;

5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-

nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Rg-109703
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02681 z dne 16. 6. 1997 pod vložno
št. 1/29349/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1194453
Firma: NEPLAN, d.o.o., družba za tr-

govino, storitve in export-import, Ljub-
ljana

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Brodarjev trg 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT.
Ustanovitelj: Cunjak Staka, Ljubljana,

Maroltova ulica 5, vstop 7. 5. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cunjak Staka, imenovanje 7. 5.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1997: 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
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belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez

restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7470 Čiščenje
stavb.

Rg-114870
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05712 z dne 27. 10. 1997 pod vložno
št. 1/29816/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1216414
Firma: AVTOSTORITVE RUS, storitve,

trgovina in proizvodnja, k.d., Preserje
Skrajšana firma: AVTOSTORITVE RUS,

k.d., Preserje
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1352 Preserje, Kamnik pod

Krimom 86d
Ustanovitelja: Rus Zorko, Preserje, Do-

lenja Brezovica 3, vstop 9. 10. 1997, od-
govornost: odgovarja s svojim premoženjem
in Purič Ervin, Preserje, Kamnik pod Kri-
mom 86c, vstop 9. 10. 1997, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Rus Zorko, imenovan 9. 10. 1997
kot komplementar – vodja poslov.

Dejavnost, vpisana 27. 10. 1997: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2614 Proizvodnja steklenih vlaken;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles, tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 9271
Prirejanje iger na srečo.

Rg-115192
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05056 z dne 13. 11. 1997 pri subjek-
tu vpisa EUREST, Podjetje za gospodar-
ske storitve, d.o.o., Dunajska 22, Ljub-
ljana, sedež: Dunajska 22, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/25079/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5824699
Osnovni kapital: 75,162.209,40 SIT.
Ustanovitelj: Eurest International b.v., Am-

sterdam, Nizozemska, Paasheuvelweg 5,

vstop 9. 12. 1993, vložek 75,162.209,40
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-116393
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06766 z dne 9. 12. 1997 pod vložno
št. 1/30023/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243322
Firma: PISKAR, izdelava PE folij in

vrečk ter trgovina v tranzitu, d.o.o.
Skrajšana firma: PISKAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1231 Ljubljana Črnuče, Du-

najska 421
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT.
Ustanovitelj: Piskar Anton, Ljubljana, Ce-

sta v Pečale 12, Cesta v Pečale 12, vstop
25. 11. 1997, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pi-
skar Anton, imenovan 25. 11. 1997 kot di-
rektor, ki zastopa družbo brez omejitev, pro-
kuristka Piskar Romana, Ljubljana, Žorgova
ul. 91, imenovana 25. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1997: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-



Stran 6116 / Št. 63 / 18. 9. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5231 Dejavnost lekarn;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-

govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.

Rg-208838
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03892 z dne 11. 8. 1998 pri subjektu
vpisa TRIGLAV, pooblaščena investicij-
ska družba, d.d., sedež: Miklošičeva 17,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28257/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi
TRIGLAV, pooblaščena investicijska družba
(1/26010/00), s temile podatki:

Matična št. 5958890
Vpiše se sklep skupščine z dne 29. 5.

1998 o pripojitvi TRIGLAV, pooblaščene in-
vesticijske družbe, d.d., k TRIGLAVU, poob-
laščeni investicijski družbi za Ljubljano in
Zasavje, d.d. (1/26010/00), na podlagi pri-
pojitvene pogodbe z dne 20. 4. 1998. Pri-
pojitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Z dnem vpisa pripojitve v sodni register
po sedežu prevzemne družbe TRIGLAV,
pooblaščena investicijska družba, d.d., pre-
neha obstajati.

Rg-208839
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03894 z dne 11. 8. 1998 pri subjektu
vpisa TRIGLAV, pooblaščena investicij-
ska družba za Ljubljano in Zasavje, d.d.,
sedež: Miklošičeva 10, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26010/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala in vpis pripojitve šestih investicij-
skih družb s temile podatki:

Matična št. 5893232
Osnovni kapital: 33,333.305 SIT
Vpiše se sklep skupščine z dne 23. 5.

1998 o pripojitvi TRIGLAV, pooblaščene in-
vesticijske družbe za Dolenjsko in Posavje,
d.d. (058 1/03731/00), k TRIGLAVU,
pooblaščeni investicijski družbi za Ljubljano
in Zasavje, d.d. (061 1/26010/00), na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 20. 4.
1998.

Vpiše se sklep skupščine z dne 25. 5.
1998 o pripojitvi TRIGLAV, pooblaščene in-
vesticijske družbe za Primorsko in Notranj-
sko, d.d. (065 1/03455/00), k TRIGLAVU,
pooblaščeni investicijski družbi za Ljubljano
in Zasavje, d.d. (061 1/26010), na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 20. 4. 1998.

Vpiše se sklep skupščine z dne 26. 5.
1998 o pripojitvi TRIGLAV, pooblaščene in-
vesticijske družbe za Gorenjsko, d.d. (064
1/05416/00), k TRIGLAVU, pooblaščeni
investicijski družbi za Ljubljano in Zasavje,
d.d. (061 1/26010/00), na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 20. 4. 1998.

Vpiše se sklep skupščine z dne 27. 5.
1998 o pripojitvi TRIGLAV, pooblaščene in-
vesticijske družbe za Štajersko in Koroško,
d.d. (063 1/06358/00), k TRIGLAVU,
pooblaščeni investicijski družbi za Ljubljano
in Zasavje (061 1/26010/00), na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 20. 4. 1998.

Vpiše se sklep skupščine z dne 28. 5.
1998 o pripojitvi TRIGLAV, pooblaščene in-
vesticijske družbe ob Muri, d.d. (069
1/02133/00), k TRIGLAVU, pooblaščeni
investicijski družbi za Ljubljano in Zasavje,
d.d. (061 1/26010/00), na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 20. 4. 1998.

Vpiše se sklep skupščine z dne 29. 5.
1998 o pripojitvi TRIGLAV, pooblaščene in-
vesticijske družbe, d.d. (061 1/28257/00),
k TRIGLAVU, pooblaščeni investicijski druž-
bi za Ljubljano in Zasavje, d.d. (061
1/26010/00), na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 20. 4. 1998.

Rg-208842
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03895 z dne 12. 8. 1998 pri subjektu
vpisa TRIGLAV, pooblaščena investicij-
ska družba za Ljubljano in Zasavje, d.d.,
sedež: Miklošičeva 10, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/26010/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča vpis razdružitve
TRIGLAV, PID za Ljubljano in Zasavje, d.d.,
na TRIGLAV Steber I, PID, d.d., in TRIGLAV
Steber II, PID, d.d., s temile podatki:

Matična št. 5893232
Vpiše se sklep skupščine z dne 30. 5.

1998 na podlagi katerega se TRIGLAV,
pooblaščena investicijska družba za Ljublja-
no in Zasavje, d.d., ob upoštevanju pogod-
be o pripojitvi, sklenjene v obliki notarskega
zapisa z dne 20. 4. 1998 in razdelitvene
bilance, ki predstavlja prilogo k omenjeni
pogodbi o pripojitvi, razdruži, s tem, da pre-
nese vse svoje premoženje na dve, z raz-
družitvijo nastali družbi, in sicer TRIGLAV
STEBER I, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., Ljubljana, Slovenska 54
(1/30894/00), ter TRIGLAV STEBER II,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Ljubljana, Slovenska 54 (1/30893/00).

Z dnem razdružitve in posledično temu
ustanovitve ob razdružitvi nastalih družb pri
prostojnem sodišču, TRIGLAV, pooblašče-
na investicijska družba za Ljubljano in Za-
savje, d.d., preneha obstajati kot pravni sub-
jekt, novo nastali družbi pa postaneta njeni
pravni naslednici.

MURSKA SOBOTA

Rg-116358
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00199 z dne 5. 12.
1997 pri subjektu vpisa DIMNIK, Dimni-
karsko podjetje, Radenski vrh, d.o.o., se-
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dež: Radenski vrh n. h., 9252 Radenci,
pod vložno št. 1/00582/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo os-
novnega kapitala in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št. 5396328
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Drvarič Jožef, Radenci, Ra-

denski vrh n. h., vstop 15. 6. 1990, vložek:
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Dr-
varič Jožef, imenovan 15. 6. 1990 kot di-
rektor, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 12. 1997: 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7470 Čiščenje stavb.

Rg-200997
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/01266 z dne 22. 12.
1997 pri subjektu vpisa DIGIT – Podjetje
za proizvodnjo, trgovino in svetovanje,
Veščica, d.o.o., sedež: Veščica 25 D,
9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/01593/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, družbeni-
kov, osnovnega kapitala in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5666309
Firma: DIGIT, podjetje za proizvodnjo,

trgovino in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: DIGIT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,553.000 SIT
Ustanovitelji: Temlin Matej, Temlin Geza

in Temlin Cvetka, vsi Murska Sobota, Vešči-
ca 25 D, vstopili 30. 5. 1995, vložek vsak
po 517.666,67 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Temlin Matej, imenovan 9. 4. 1992 kot di-
rektor, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1997: 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
31610 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 33500 Proizvodnja
ur; 45310 Električne inštalacije; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi 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; 51510 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 60240
Cestni tovorni promet; 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Obde-
lava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 92310 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 92320 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve.

Rg-208422
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00307 z dne 7. 7.
1998 pri subjektu vpisa TRIGLAV, poob-
laščena investicijska družba ob Muri,
d.d., sedež: Lendavska 5, 9000 Murska
Sobota, pod vložno št. 1/02133/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča pripojitev pri
prevzeti družbi s temile podatki:

Matična št.: 5855985
Pripojitev k družbi TRIGLAV, pooblašče-

na investicijska družba za Ljubljano in Zasav-
je, d.d., na podlagi pripojitvene pogodbe z
dne 20. 4. 1998, je bila vpisana v sodni
register dne 7. 7. 1998, s sklepom Srg
98/307. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.

NOVA GORICA

Rg-115285
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 97/00900 z dne 5. 11.

1997 pri subjektu vpisa EVROVIL, Podjet-
je za trgovino in gostinstvo, d.o.o., se-
dež: Miren 90a, 5291 Miren, pod vložno
št. 1/00799/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vstop in izstop družbenika,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št. 5343917
Ustanovitelja: Bačar Vilma, izstop 8. 10.

1997 in Bačar Karol, Miren, Miren 90a,
vstop 8. 10. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ba-
čar Vilma, razrešena 31. 12. 1996 in Bačar
Karol, imenovan 1. 1. 1997 kot direktor, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 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;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
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kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Rg-115335
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 97/00980 z dne 25. 11.
1997 pod št. vložka 1/03746/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št. 1226517
Firma: FORM – TECH, Proizvodnja po-

hištvenega okovja, d.o.o.

Skrajšana firma: FORM – TECH, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici,

Podmark 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: FORMENTI & GIOVENZA-

NA, S.P.A., Veduggio con Colzano, Italija,
Via Piave 55, vstop 10. 11. 1997, vložek:
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kra-
ljič Primož, Nova Gorica, Bazoviška ulica
18, imenovan 10. 11. 1997 kot direktor, ki
zastopa družbo brez omejitev, razen v pri-
meru sklepanja poslov, katerih vrednost pre-
sega 1,500.000 SIT, ko je za veljavnost
posla potrebno predhodno pismeno soglas-
je družbenika družbe.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1997: 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;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
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.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3621
Kovanje kovancev in medalj; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3630
Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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; 5121 Trgovina na de-

belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60213 Dejav-
nost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-116670
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 96/00428 z dne 18. 12.
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1997 pri subjektu vpisa ABRA, Trgovi-
na-prevoz-zastopstvo, d.o.o., Dobrovo,
sedež: Gregorčičeva 1, 5212 Dobrovo,
pod vložno št. 1/01312/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št. 5431433
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Abramič Jože, Dobrovo, Gregorčičeva 1,
imenovan 25. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1997: 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Pro-
izvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 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
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles, trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s

kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;

52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-116691
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 97/00893 z dne 30. 12.
1997 pri subjektu vpisa GORICA, Splošno
gradbeno podjetje, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Erjavčeva 19, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/00128/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje, spremembo firme, skrajšane firme,
povečanje kapitala, spremembo ustanovite-
lja, uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika,
vpis članov nadzornega sveta in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št. 5076447
Firma: GORICA, Splošno gradbeno

podjetje, d.d.
Skrajšana firma: SGP GORICA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 829,068.000 SIT
Ustanovitelji: Splošno gradbeno podjet-

je Gorica, p.o., Nova Gorica, izstop 3. 6.
1997, Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vložek
165,812.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Gregorčičeva 25, vlo-
žek 82,906.000 SIT, Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek
217,394.000 SIT, udeleženci notranjega
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odkupa, vložek 245,408.000 SIT in upravi-
čenci interne razdelitve, vložek
117,548.000 SIT, vsi vstopili 3. 6. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ste-
pančič Danilo, razrešen 3. 6. 1997, zastop-
nik Stepančič Danilo, Renče, Martinuči 3,
imenovan 3. 6. 1997, začasna uprava, za-
stopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Batistič Boži-
dar, Petrič Aleksander, Matjac Aleksander,
Stepančič Miloš, Bavčar Dušan in Pavlica
Vojteh, vstopili 3. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1997: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2666 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz betona, cementa, mavca; 2670 Ob-
delava naravnega kamna; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih

lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 73102 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju tehnologije; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7450 Dejavnost agencij
za zaposlovanje in posredovanje delovne
sile; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije, številka LP
01126/01339-1997/DD z dne 15. 10.
1997.

Rg-208645
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00477 z dne 8. 7.
1998 pri subjektu vpisa TRIGLAV, Poob-
laščena investicijska družba za Primor-
sko in Notranjsko, d.d., sedež: Kidričeva
21, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/03455/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev k družbi Triglav, poob-
laščena investicijska družba za Ljubljano in
Zasavje, d.d., Ljubljana, s temile podatki:

Matična št. 5891531
Pripojitev k družbi Triglav, Pooblaščena

investicijska družba za Ljubljano in Zasavje,
d.d., na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
20. 4. 1998.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster po sedežu prevzemne družbe.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

KRANJ

Srg 1302/98 Rg-209084
Družba SAMM, trgovina in storitve,

d.o.o., Tržič, s sedežem v Tržiču, Loka
86, vpisana na reg. vl. št. 1/1283/00, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Su-
šnik Marjan, Tržič, Loka 86 in Sušnik Ru-
dolf, Tržič, Loka 85.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 9. 1998

LJUBLJANA

Srg 7109/96 Rg-219
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

DOMOS INŽENIRING, d.o.o., Medvo-
de, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 24. 12. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je DOMEX elektronika, d.o.o.,
Medvode, z ustanovitvenim kapitalom
1,600.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja DOMEX elektronika,
d.o.o., Medvode.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 7. 1998

Srg 7007/98 Rg-220
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

ADRIA PAPIR, Trade Company, Ltd.,
oziroma , v slovenskem jeziku ADRIA PA-
PIR, Trgovska družba, d.o.o., Ljubljana,
Šmartinska 152, reg. št. vl. 2007/98, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 12. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je družba GRUPPO ITA-
LIA CARTA, s.p.a., Via Pacinotti, 28 Cinisello
Balsamo, Milano, Italija, z ustanovitvenim
kapitalom 8,695.095 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se na družbo GRUPPO ITALIA CARTA,
s.p.a.

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 26. 8. 1998
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Srg 3381/97 Rg-221
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

HELM INTERNATIONAL, podjetje za
trgovino na debelo in drobno ter zuna-
njo trgovino, d.o.o., Ljubljana, Nazorje-
va 6, reg. št. vl. 1/17023/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbeni-
kov z dne 15. 5. 1997.

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

Ustanovitelja Jeschko Helmuth, H. To-
descogasse 13, Gramatneusiedl, Avstrija, z
ustanovitvenim kapitalom 750.000 SIT in
Davorin Kervina, Šujica 51, Dobrova, z usta-
novitvenim kapitalom 750.000 SIT, prevze-
mata 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 22. 11. 1997

Srg 3803/96 Rg-222
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče objavlja sklep:

VENC IN OSTALI, podjetje za storitve
in trgovino, d.n.o., Trbovlje, Rudarska c.
1b, reg. št. vl. 1/16541/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 22. 12. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Venc Franja in Venc Ja-
nez, oba Rudarska 1b, Trbovlje, z ustanovi-
tvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 1998

Srg 3997/97 Rg-223
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

BIRO-E, d.o.o., Zagorje ob Savi, reg.
št. vl. 1/04736/00, preneha po skrajša-
nem postopku po skepu skupščine z dne
19. 6. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Anton Kovač, Dušan Jor-
don, in Iztok Živko, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzemajo obveznost

plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelje, sorazmerno z
njihovimi poslovnimi deleži.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 1998

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 127-10/98 Ob-6536
Veljavna pravila SKEI, Sindikata Arsed,

Novo mesto, Kandijska cesta 60, Novo
mesto, ki so bila dne 17. 2. 1998 sprejeta
na članskem sestanku SKEI, zaposlenih v
družbi Arsed, d.o.o., Novo mesto, se sprej-
mejo v hrambo pri Upravni enoti Novo
mesto.

Statut sindikata je vpisan v evidenco te-
meljnih aktov sindikatov pod zap. št. 165.

Št. 024-1/97-3-JG Ob-6597
Statut Sindikata Cimos – Tovarna Se-

nožeče, Senožeče 17, ki so ga sprejeli
člani sindikata na članskem sestanku sindi-
kata dne 29. 6. 1998, se hrani na Oddelku
za občo upravo, druge upravne naloge in
skupne zadeve Upravne enote Sežana.

Statut Sindiakta Cimos – Tovarna Seno-
žeče, je vpisan v evidneco statutov sindika-
tov pod zap. št. 8, dne 10. 9. 1998.

Razglasi sodišč

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

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

N 51/97 R-133
Franc Benedičič, sin Jerneja, roj. 14. 11.

1925 v Tržiču, nazadnje stanujoč Pristava
15, Tržič, je pogrešan (na predlog Jožefe
Mehle, Na Jasi 26, Tržič, ki jo zastopa Rena-
ta Godnjov Špik, odvetnica iz Tržiča).

Priglasitveni rok je 15 dni.
Okrajno sodišče v Kranju

dne 10. 8. 1998

N 29/98 R-147
Marušič Peter, roj. 4. 12. 1904 v Šmi-

helu, je pogrešan (na predlog Marušič Aloj-
za, Šmihel 4, Šempas, ki ga zastopa odv.
Jelena Trunkl).

Skrbnik za poseben primer Došek Kuz-
man, Vojkova 75, Nova Gorica.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 7. 1998

N 28/98 R-148
Marušič Lenart, od Petra, roj. 26. 10.

1918, je pogrešan (na predlog Marušič Aloj-
za, Šmihel 4, Šempas, ki ga zastopa odv.
Jelena Trunkl iz Nove Gorice).

Skrbnik za poseben primer Došen Kuz-
man, Vojkova 75, Nova Gorica.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 8. 1998

N 16/97 R-155

Amalija Burgar, roj. 15. 6. 1851 v Šmart-
nem pri Litiji, nazadnje stanujoča Koseze pri
Moravčah, je pogrešana (na predlog Pavle
Podmiljšak, Krašnja 47, Lukovica).

Začasni skrbnik je Podmiljšak Ciril, Kraš-
nja št. 29, Lukovica.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 31. 8. 1998

D 54/97 R-131
V  zapuščinski  zadevi  po  pokojni

Čerčinovič Frančiški, roj. Kotnik, roj.
28. 11. 1918, umrli 23. 1. 1997, stanujoči
Hrastje pri Grosupljem 15, upokojenki,
državljanki RS, sodišče poziva dediča
Čerčinovič  Marka  in  Čerčinovič  Suza-
no, ki  prebivata  nekje  v  Kanadi  (na-
zadnje na naslovu 2662 A Mancton RD,
Ottawa, K 2 B 7W1, Ontairo, Kanada), da
se priglasita kot dediča sodišču v enem
letu od te objave. Po preteku navedenega
roka  bo  sodišče  zapuščinski  postopek
zaključilo  na  podlagi  razpoložljivih  po-
datkov.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 29. 7. 1998

D 60/98 R-156
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščin-

ski postopek po pok. Vuk Antoniji, roj. Mar-

Oklici dedičem
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tinčič, hčeri Martinčič Alojzije, roj. 27. 5.
1908 v Veliki Gobi, vdovi, umrli dne 19. 3.
1998 na Vrhniki, Idrijska 13, nazadnje stal-
no stanujoči na Verdu št. 187, ki je zapusti-
la oporoko.

Ker se ne ve za zakonite dediče po njej,
se na podlagi 206. člena zakona o dedova-
nju s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se oglasi-
jo sodišču v enem letu od objave tega okli-
ca v Uradnem listu RS.

Če se v oklicnem roku dediči ne bodo
oglasili, bo sodišče zaključilo ta zapuščinski
postopek po podatkih, s katerimi bo razpo-
lagalo.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 11. 8. 1998

IV J 1142/95 R-153

To sodišče je po okrajni sodnici Ne-
venki  Đebi  v  izvršilni  zadevi  upnice
ml. Cvetkovič  Saše,  zastopane  po  ma-
teri,  zakoniti  zastopnici  Tomič  Dragici,
obe  stan.  Zelena  ul.  4,  Hoče,  ki  ju
zastopa  odv.  Andrej  Pipuš  iz  Maribora,
zoper  dolžnika  Cvetkovič  Dragana,  roj.
31. 3. 1958 v selu Rojnice, Občina Bile-
ča, Srbija, v Sloveniji nazadnje zaposlen v
Hidromontaži Maribor, sedaj neznanega
prebivališča v ZRN, zaradi izterjave preživ-
nine,  izven  naroka  dne  2.  9.  1998,
sklenilo:

dolžniku se kot začasna zastopnica po-
stavi Eljana Romih, strokovna sodelavka pri
Okrajnem sodišču v Mariboru.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika,
dokler ne bo nastopil pred sodiščem oziro-
ma dokler mu skrbstveni organ ne bo posta-
vil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 9. 1998

III P 120/95 R-154
To sodišče je v pravdni zadevi tožnika

Saliha Salihoviča, Gornji trg 29, Ljubljana,
ki ga zastopa Andrej Žabjek, odvetnik iz
Ljubljane, zoper toženko Jedino Salihovič,
neznanega bivališča v tujini, zaradi razveze
zakonske zveze, sklenilo:

toženki Jedini Salihovič se postavi zača-
sna zastopnica Katarina Vodopivec, strokov-
na sodelavka pri Okrožnem sodišču Ljublja-
na, stanujoča Ostrčeva 2, Ljubljana.

Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolž-
nosti zakonitega zastopnika.

Te pravice in dolžnosti ima začasni
zastopnik  dotlej,  dokler  toženec  ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrb-
nika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 9. 1998

Stečajni postopki
in likvidacije

St 66/98 S-386
To sodišče je s sklepom z dne 7. 9.

1998 pod opr. št. St 66/98 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Slo-
venijaturist, gostinstvo in turizem, d.d.,
Pivovarniška 1, Ljubljana.

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

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

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Srečo Jadek, odvetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– SŽ, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana,
– Tobačna Grosist, d.o.o., Ljubljana, To-

bačna 5,
– Emona, EC, Prehrana, Šmartinska

130, Ljubljana,
– Pivovarna Union, d.d., Pivovarniška 2,

Ljubljana,
– Ana Dežman, Resljeva cesta 42, Ljub-

ljana, kot predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 7. 9. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 7. 9. 1998

St 63/98 S-387
To sodišče je s sklepom z dne 8. 9. 1998

pod opr. št. St 63/98 začelo postopek prisil-
ne poravnave nad dolžnikom Lesna indu-
strija Litija, d.d., Litija, Zagorica 1.

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

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

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Grega Erman, Maroltova 1, Ljubljana.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana,
Miklošičeva 10,

– Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska ce-
sta 56, Ljubljana,

– Stanovanjsko komunalno podjetje Liti-
ja, d.o.o., Ponoviška cesta 15, Litija,

– Chemo, d.d., Ljubljana, Maistrova 10,
– Franc Kremžar – predstavnik delav-

cev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 8. 9. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 8. 9. 1998

St 33/97 S-388
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad GP Rudar Trbovlje, p.o., Tr-
bovlje – v stečaju, za dne 29. 10. 1998
ob 13. uri, v konferenčni dvorani tega so-
dišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 1998

St 22/96-33 S-389
To sodišče razpisuje II. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi Kon-
struktor Gramik, d.o.o., Hoče – v steča-
ju, dne 12. 10. 1998 ob 9. uri, v sobi 253
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 9. 1998

St 22/96 S-390
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom S & D, Podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o.,
Gobeljska 4, Mengeš za dne 27. 10.
1998 ob 13. uri v sobi 368 tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1998

St 62/98 S-391
To sodišče je s sklepom St 62/98 dne

10. 9. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Avtomerkur trgovina, prodaja
na debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana,
Celovška 150.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bi-
no Borut Pečnik, dipl. pravnik iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 12. 1998 ob 9. uri v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 9. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1998

St 27/97-49 S-392
To sodišče razpisuje 2. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi Final-
co, d.o.o., – v stečaju, dne 25. 11. 1998
ob 9. uri v sobi 330 tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 9. 1998

Oklici o skrbnikih in razpravah
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St 24/95-98 S-393
To sodišče je s sklepom opr. št. St

24/95 z dne 10. 9. 1998 sklenilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom Kovinar –
Podjetje za proizvodnjo strojev, d.o.o.,
Črnomelj – v stečaju, zaključi.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 10. 9. 1998

III Kd 156/96 K-6
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na

podlagi 49. člena zakona o delovnih in social-
nih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) obvešča
vse zainteresirane stranke, da je uveden ko-
lektivni delovni spor med predlagateljem MC
(Mehanografski center), d.d., Ljubljana, Kopr-
ska 98, Ljubljana in nasprotnim udeležencem
Svobodni sindikati Slovenije, Sindikat MC,
d.d., Ljubljana, Koprska 98, Ljubljana, zaradi
ugotovitve zakonotisti stavke.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 3 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.

Poravnalni narok je razpisan na dan
9. 10. 1998 ob 8.30, v sobi št. 2/III Delov-
nega in socialnega sodišča v Ljubljani, Res-
ljeva ul. 14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča dne 4. 9.
1998.

Delovno in socialno sodišče v Ljubjani
dne 4. 9. 1998

I Kd 246/96 K-7
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predla-
gateljem Policijski sindikat Slovenije, Štefa-
nova 2, Ljubljana, ki ga zastopa izvršni se-
kretar Zdravko Melanšek, ki ga zastopa od-
vetnik Dušan Pajk iz Ljubljane in udeležen-
cema: 1. Policijski sindikat Slovenije –
Območni policijski sindikat Vodnikova, Vod-
nikova cesta 43, Ljubljana in 2. Republiko
Slovenijo, Upravna enota Ljubljana, Izposta-
va Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljub-
ljana, ki ju zastopa Državno pravobranilstvo
Republike Slovenije, zaradi razveljavitve od-
ločbe o hrambi statuta drugega sindikata.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 3 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča dne 4. 9.
1998.

Delovno in socialno sodišče v Ljubjani
dne 4. 9. 1998

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Preklic
Št. 351 Ob-6696

Preklicujem javni razpis, objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998 na
strani 6073, Ob-6367 z nazivom “Javni raz-
pis za ugotavljanje sposobnosti za izbiro iz-
vajalca vzdrževanja javnih zaklonišč v Mest-
ni občini Ljubljana”.

Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava

Popravek
Ob-6672

V javnem razpisu brez omejitev za  naba-
vo posipnih materialov soli, kalcijevega in

Kolektivni delovni spori

Št. 43/98 Ob-6526
Svet Osnovne šole Apače, Apače 38,

Apače, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

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

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Pričetek del: 1. 12. 1998.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o

izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov šole, s pripisom “za razpis
ravnatelja”.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v za-
konitem roku.

Osnovna šola Apače

Št. 24/98 Ob-6527
Krajevna skupnost Izlake v imenu upo-

rabnikov išče
vzdrževalca obstoječe kabelske TV

za območje Izlak, v naseljih Narof in Obre-
zija.

Opis obstoječega sistema:
– starost sistema 10 let,
– zgrajen je nadzemno,
– frekvenčno območje do 300 MHz.
Pričakujemo pisne ponudbe podjetij ozi-

roma ponudnikov, ki se ukvarjajo s tako de-
javnostjo in imajo na tem področju določe-
ne izkušnje in reference.

Zahteve razpisa:
– predložiti registracijo dejavnosti,
– dovoljenje za izvajanje dejavnosti,
– za obstoječi sistem je potrebno prido-

biti uporabno dovoljenje,
– v ponudbi je treba navesti morebitno

ceno projekta in postopka pridobitve sogla-
sij in dovoljenj in ceno mesečne naročnine,

– navesti reference – izkušnje.
Ponudbe pričakujemo na naslov: Krajev-

na skupnost Izlake, Izlake 3, 1411 Izlake, s
pripisom “prijava na razpis”, do vključno
15 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS.

KS Izlake

Št. 122-12/98-0016-04 Ob-6537
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 258.f čle-

na zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97 in
87/97):

a)
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške

s sedežem v Domžalah,
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške

s sedežem v Lenartu,
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške

s sedežem v Ljubljani,
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške

s sedežem v Novem mestu;
II. na podlagi drugega odstavka 258.j

člena zakona o spremembah in dopolnitvah

Razpisi
 delovnih mest

zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97 in
87/97):

a) 1 prosto mesto sodnika za pre-
krške s sedežem v Domžalah.

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

pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258.d člena zakona o spremembah in do-
polnitvah zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev za sodnika za prekrške, določene v
drugem odstavku 258.e člena zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o prekrških.

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 05-15/5-98 Ob-6539
Na podlagi 62. člena v povezavi z

71. členom statuta in sistemizacije delovnih
mest, Klinični center Ljubljana razpisuje de-
lovno mesto s posebnimi pooblastili:

glavne sestre klinike za nuklearno
medicino.

Za glavno sestro lahko kandidira oseba,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da je višja medicinska sestra ali višja
medicinska sestra z dodatno visoko izo-
brazbo,

– da ima 10 let dela v stroki, od tega
5 let na vodstvenih ali vodilnih delovnih me-
stih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Strokovni direktor bo imenoval glavno
sestro za dobo 4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po obja-
vi razpisa na naslov: Klinični center Ljublja-
na, Kadrovska služba, Bohoričeva 28, 1525
Ljubljana, s pripisom: “za razpisno komisijo
– glavna sestra Kl. za nuklearno medicino”.

Klinični center Ljubljana
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magnezijevega klorida, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998,
Ob-6243A, Št. 110-1/98 se 4. točka – do-
bavni rok glasi pravilno: Dobavni rok: 20%
normativnih količin je potrebno, glede na
potrebe posameznega odseka avtoceste,
dobaviti sukcesivno do pričetka zimske se-
zone v letu 1998, ostalo količino 80% pa v
letu 1999.

DARS, d.d.

Popravek
Ob-6674

V javnem razpisu brez omejitev za prizi-
dek k OŠ Loka Črnomelj, objavljenim v
Uradnem listu RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998,
se 4. točka pravilno glasi:

Rok začetka in dokončanja del: začetek
konec oktobra 1998, zaključek gradbeno-
obrtniških in inštalacijskih del 31. 8. 1999.

Kratek opis obsega in količine izvedbe
del: v letu 1998 se izvedejo le temelji, osta-
la gradbenoobrtniška in inštalacijska dela
pa v letu 1999, kolikor bodo zagotovljena
finančna sredstva v državnem in občinskem
proračunu.

Občina Črnomelj

Popravek
Ob-6673

V javnem razpisu za dobavo analitične
laboratorijske opreme, objavljenim v Urad-
nem listu RS, št. 59 z dne 21. 8. 1998,
Ob-5836, se v zadnjem odstavku datum
odpiranja ponudb pravilno glasi: Odpiranje
ponudb bo javno, na istem naslovu, dne
2. 10. 1998 ob 13. uri po lokalnem času.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Tender for Procurement of Analyitical La-
boratory Equipment Supply, published in
Official Gazette issue 59 of 31. August
1998 should be corrected as follows: They
will be opened in public session on 2. 10.
1998 at 13. a. m. local time at the same
address.

Ministry of Agriculture,
Forestry and Food

Popravek
Št. 8-272 Ob-6675

Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Prešernova 10, Ljubljana, na osnovi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 24/97) objavlja popravek razpisa za na-
bavo kinoprojektorjev

1. Razpis je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
56 z dne 7. 8. 1998, Ob-5501, Št. 232/96.

2. Naročnik podaljšuje rok za predloži-
tev ponudb za en teden, to je na 28. 9.
1998 do 12. ure.

3. K temu smiselno določa nov čas za
odpiranje ponudb na 28. 9. 1998 ob
17. uri.

4. Drugi razpisni parametri ostanejo smi-
selno nespremenjeni.

Cankarjev dom

Št. 221/98 Ob-6551
Na podlagi prvega odstavka 18. člena

zakona o javnih naročilih objavljamo

ponovni razpis
raziskovalnih projektov za podporo

strategije razvoja na področju prometa
in zvez

I. Naročnika: Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana in Mi-
nistrstvo za promet in zveze, Langusova 4,
Ljubljana.

II. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

III. Predmet razpisa je izbira izvajalcev za
prednostne raziskovalne tematike Ministrstva
za promet in zveze, pri čemer je razpis te-
matsko naravnan na prilagajanje zahtevam
vključitve Slovenije v Evropsko Unijo in izva-
janje prometne politike Republike Slovenije.

Razpisana raziskovalno-razvojna pro-
jekta:

1. Raziskava o blagovnih tokovih v cest-
nem prometu:

Cilj: definirati blagovne tokove znotraj
Slovenije in v povezavi članice ter nečlanice
Evropske Unije, s posebnim ozirom na izko-
riščenost optimalnih poti oziroma raziskava
o strukturi tranzita ozemlja drugih držav in
tranzitiranje našega ozemlja s strani drugih
držav.

2. Prestrukturiranje MP Vrtojba za vstop
v EU – pilotski projekt

Cilj: obseg prometa preko tega MP, or-
ganizacija vzporednih storitev skladiščenja,
špedicije, pretovarjanja in prilagajanje MP
na spremenjene prometne tokove.

Okvirna vrednost obeh projektov:
9,000.000 SIT.

IV. Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 8/91), pravilnik o ciljnih raziskovalnih
programih za podporo strateškega razvoja
Slovenije na posameznih področjih (Ur. l.
RS, št. 22/98 in 34/98), ugotovitveni sklep
št. CRP-220/98-AP.

V. Rok izvedbe:
– za raziskavo pod točko III.1. je rok

izvedbe do 31. januarja 1999 (4 mesece),
– za raziskavo pod točko III.2. je rok

izvedbe do 30. junija 1999 (9 mesecev).
VI. Prijavne obrazce z navodili dvignejo

prijavitelji od dneva objave v Uradnem listu
RS do izteka prijavnega roka pri vratarju
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Slo-
venska cesta 50, Ljubljana.

VII. Pisne ponudbe z oznako “Ne odpiraj
– Razpis za CRP – in navedbo raziskoval-
no-razvojnega projekta” morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana. Ovojnica s ponudbo mora
prispeti na naslov, ne glede na vrsto preno-
sa te pošilje do vključno 9. 10. 1998 do
14. ure. Ponudbe bo po preteku tega roka
odprla komisija za odpiranje ponudb.

Nepravočasno prejetih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo vrnjene prijaviteljem.

VIII. Odpiranje ponudb bo 12. 10. 1998
ob 11. uri, na sedežu Ministrstva za znanost
in tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.

IX. Izbrane projekte bosta ministrstvi fi-
nancirali v naslednjih deležih:

– Ministrstvo za znanost in tehnologijo
25%,

– Ministrstvo za promet in zveze 75%.
X. Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij Ministr-
stva za znanost in tehnologijo oziroma imajo
status zasebnih raziskovalcev.

Odgovorni nosilec projekta mora biti za-
poslen v organizaciji, ki je prijavitelj projekta
in izpolnjevati pogoje za odgovornega nosil-
ca raziskovalnega projekta predpisane z 29.
in/ali 30. členom zakona o raziskovalni de-
javnosti (Ur. l. RS, št. 8/91).

XI. Predloge projektov ocenjuje pro-
gramski svet za ciljne raziskovalne progra-
me Ministrstva za promet in zveze, na pod-
lagi predhodne izdelane ocene ustrezne ka-
kovosti odgovornih nosilcev projektov ozi-
roma članov projektnih skupin, ki jih pripravi
Ministrstvo za znanost in tehnologijo na pod-
lagi kriterijev, ki veljajo za izvajanje aplikativ-
nih oziroma razvojnih raziskav.

Pri izbiri projektov bodo imeli prednost
predlogi raziskav, ki bodo s kvalificiranostjo
predlagateljev, opredelitvijo problemov, ra-
ziskovalnim pristopom, finančno ponudbo
in časovnim načrtom obetali učinkovito do-
seganje zgoraj navedenih ciljev po razpisa-
nih tematskih sklopih. Prednost bodo imeli
prijavitelji, ki bodo za izvajanje razpisane
tematike oblikovali projektne skupine, se-
stavljene interdisciplinirano in medinštitucio-
nalno. Prednost bodo imeli prijavitelji, ki so
že uspešno izvedli razvojno raziskovalne
projekte.

XII. Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom so možne v pisni obliki na naslovih:
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slo-
venska 50, Ljubljana, tel. 13-11-107, Alja-
na Pogačnik in na Ministrstvu za promet in
zveze, Langusova 4, Ljubljana, tel.
178-80-00, Miloš Pregl.

XIII. Predlagatelji ponudb bodo obvešče-
ni o izbiri projektov najkasneje do 30. 10.
1998.

XIV. Prvi neuspeli razpis za to naročilo je
bil objavljen dne 31. 8. 1998 v Uradnem
listu RS, št. 54/98, pod št. 182/98.

Ministrstvo za promet in zveze
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 224/98 Ob-6552
Na podlagi prvega odstavka 18. člena

zakona o javnih naročilih objavljamo

javni razpis
raziskovalnih projektov za podporo

ciljem nacionalnega pomena na
področju gozdarstva

I. Naročnika: Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana in Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Dunajska 58, Ljubljana.

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

III. Predmet razpisa je izbira projektov za
prednostne raziskovalne tematike Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na po-
dročju gozdarstva. Skupen cilj prednostnih
raziskovalnih tematik je raziskati, utemeljiti in
razviti podlage za trajnostno gospodarjenje z
gozdovi v Sloveniji oziroma za gospodarjenje,
pri katerem se zagotavlja uravnoteženje eko-
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loških, socialnih in proizvodnih funkcij gozdov
za sedanje in prihodnje generacije. Prednost-
ni cilji so zato naravnani na prilagajanje zahte-
vam Evropske Unije, podlago za določitev na-
vedenih ciljev pa predstavlja Resolucija mini-
strskih konferenc o varovanju gozdov v Evro-
pi, Konvencija o biološki raznovrstnosti in
Program razvoja gozdov v Sloveniji.

Razpisani tematski sklopi
1. Ohranjanje in primerno povečanje

biotske pestrosti v slovenskih gozdovih
Cilji:
– določiti kateri kazalniki na ekosistemski,

vrstni in genetski ravni so primerni za oceno
biotske pestrosti gozdnih ekosistemov;

– proučiti ohranjenost gozdov kot enega
izmed pomembnih kazalnikov biotske pe-
strosti v Sloveniji in izdelati karto ohranjeno-
sti gozdov v preglednem merilu;

– predlagati različne ukrepe pri gospo-
darjenju z gozdovi za ohranjanje biotske pe-
strosti ob hkratnem premisleku o gospodar-
skih posledicah.

Okvirna vrednost projekta: 33,000.000
SIT.

2. Vpliv onesnaženega zraka in drugih
okoljskih dejavnikov na gozdno drevje in
gozdne ekosisteme

Cilj:
– pojasniti vplive antropogenih in narav-

nih motenj na zdravstveno stanje in razvoj
(tudi rast) gozdov;

– predlagati podrobno izdelano metodo-
logijo (časovno in prostorsko) za spremlja-
nje (monitoring) zdravstvenega stanja goz-
dov, usklajeno s predpisi EU.

Okvirna vrednost projekta: 29,500.000
SIT.

3.Optimalizacija nege mladega gozda
Cilj:
– razviti usmeritve za optimalne ukrepe v

mlajših razvojnih fazah gozdov v različnih
razmerah v Sloveniji z ozirom na postavlje-
ne cilje ob upoštevanju gospodarnosti.

Okvirna vrednost projekta: 12,100.000
SIT.

4. Ohranjanje ogroženih vrst divjadi in
drugih prosto živečih živali

Cilji:
– analizirati vzroke ogroženosti posa-

meznih vrst divjadi;
– razviti usmeritve za obvarovanje posa-

meznih ogroženih vrst divjadi.
Okvirna vrednost projekta: 36,200.000

SIT.
5. Razvoj večnamenskega gozdarskega

informacijskega sistema
Cilj:
– razviti predloge za izboljšanje in racio-

nalizacijo gozdarskega informacijskega si-
stema ob uporabi sodobnih orodij in podat-
kovnih baz drugih panog.

Okvirna vrednost projekta: 15,300.000
SIT.

6. Gospodarjenje z gozdovi v razdroblje-
ni gozdni posesti

Cilji:
– izdelati pregled obsega in značilnosti

različnih drobnoposestnih kategorij gozdov
v Sloveniji;

– analizirati možnosti in izdelati predloge
za povezovanje lastnikov gozdov različnih
drobnoposestnih kategorij s proučevanjem
na konkretnih primerih in ob upoštevanju
modelov iz držav EU.

Okvirna vrednost projekta: 10,600.000
SIT.

7. Analiza usposobljenosti in razvoj us-
posabljanja za gozdno delo

Cilji:
– proučiti vpliv stopnje usposobljenosti

za gozdno delo na varnost in kakovost raz-
ličnih vrst del v gozdovih,

– izdelati predloge za programe izobra-
ževanja in usposabljanja zlasti za lastnike
gozdov, gozdne delavce in vodje del.

Okvirna vrednost projekta: 10,200.000
SIT.

8. Analiza stanja in razvoj tehnologij za
zmanjšanje poškodb gozdov pri pridobiva-
nju lesa

Cilji:
– analiza poškodb drevja in gozdnih tal

ter ocena posledic poškodb pri različnih
vrstah sečenj in spravila v gozdu,

– modeliranje optimalnih pristopov v kon-
kretnih razmerah.

Okvirna vrednost projekta: 15,000.000
SIT.

9. Proučitev možnosti za spodbujanje ra-
be lesa za kurjavo kot prispevka k energet-
ski samooskrbi slovenskega podeželja

Cilji:
– analizirati možnosti za ohranitev, po-

sodobitev oziroma povečanje rabe lesa za
kurjavo v primerjavi z drugimi energetskimi
viri na slovenskem podeželju in utemeljiti
primerjalne prednosti,

– izdelati predlog za optimalno uporabo
lesa za kurjavo na konkretnih primerih z ana-
lizo gospodarnosti.

Okvirna vrednost projekta: 11,900.000
SIT.

10. Optimalizacija vzdrževanja gozdnih
prometnic

Cilji:
– izdelati standarde vzdrževanja različ-

nih kategorij gozdnih cest in vlak,
– oceniti potrebne vložke po količini in

dinamiki.
Okvirna vrednost projekta: 11,000.000

SIT.
11. Krajinsko-ekološka tipizacija krajine

z ozirom na vlogo gozda, skupin gozdnega
drevja in posameznih dreves v njej

Cilji:
– izdelati usmeritve za ohranjanje krajin-

ske pestrosti z ozirom na vlogo gozdov, sku-
pin gozdnega drevja in posameznih dreves,

– proučiti pomen negozdnih ekosiste-
mov in ekotonov v gozdni in gozdnati krajini.

Okvirna vrednost projekta: 17,000.000
SIT.

12. Izdelava modelov za presojo vplivov
različnih vrst posegov v gozd in gozdni pro-
stor

Cilji:
– izdelati kazalce, ki jih je potrebno upo-

števati pri presoji vplivov infrastrukture, ur-
banizacije, turizma, kmetijstva ipd., pri po-
segih v gozd in gozdni prostor,

– izdelati metode za spremljanje učin-
kov, ki jih imajo na gozdove večji posegi v
prostor.

Okvirna vrednost projekta: 11,000.000
SIT.

13. Optimalizacija gojenja morskih vrst
rib in drugih organizmov

Cilj:
– uvajanje gojenja novih vrst.

Okvirna vrednost projekta: 5,200.000 SIT.
IV. Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 81/91), pravilnik o ciljnih raziskovalnih
programih za podporo strateškega razvoja
Slovenije na posameznih področjih (Ur. l.
RS, št. 22/98 in 34/98).

V. Rok izvedbe raziskav v III. točki:
– 1: 10. 12. 2000,
– 2: 10. 12. 2000,
– 3: 10. 12. 2000,
– 4: 10. 12. 2000,
– 5: 10. 12. 2000,
– 6: 10. 12. 1999,
– 7: 10. 12. 1999,
– 8: 10. 12. 2000,
– 9: 10. 12. 2000,
– 10: 10. 12. 1999,
– 11: 10. 12. 2000,
– 12: 10. 12. 2000,
– 13: 10. 12. 1999.
VI. Razpisno dokumentacijo (prijavni

obrazci z navodili) dvignejo prijavitelji od
dneva objave v Uradnem listu Republike Slo-
venije do izteka prijavnega roka pri vratarju
Ministrstva za znanost in tehnologijo, Slo-
venska cesta 50, Ljubljana.

VII. Pisne ponudbe z oznako “Ne odpiraj
- Razpis za CRP - in navedbo raziskoval-
no-razvojnega projekta” morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana. Ovojnica s ponudbo mora
prispeti na naslov ne glede na vrsto preno-
sa te pošiljke do vključno 9. 10. 1998 do
14. ure. Ponudbe bo po preteku tega roka
odprla komisija za odpiranje ponudb.

Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih oziroma oddanih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.

VIII. Odpiranje ponudb bo 12. 10. 1998
ob 9. uri na sedežu Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.

IX. Izbrane projekte bosta ministrstvi fi-
nancirali v naslednjih predvidenih deležih:

– Ministrstvo za znanost in tehnologijo:
27%,

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano: 73%.

X. Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij Mini-
strstva za znanost in tehnologijo oziroma
imajo status zasebnih raziskovalcev.

Odgovorni nosilec projekta mora biti za-
poslen v organizaciji, ki je prijavitelj projek-
ta in izpolnjevati pogoje za odgovornega
nosilca raziskovalnega projekta predpisa-
ne z 29. in/ali 30. členom zakona o razi-
skovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91).

XI. Predloge projektov ocenjuje program-
ski svet za ciljne raziskovalne programe Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, na podlagi predhodno izdelane ocene
ustrezne kakovosti odgovornih nosilcev pro-
jektov oziroma članov projektnih skupin, ki
jih pripravi Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo na podlagi kriterijev, ki veljajo za izvaja-
nje aplikativnih oziroma razvojnih raziskav.

Pri izboru projektov bodo imeli prednost
predlogi raziskav, ki bodo:

– s kvalificiranostjo predlagateljev, opre-
delitvijo problemov, raziskovalnim pristopom,
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finančno ponudbo in časovnim načrtom obe-
tali učinkovito doseganje zgoraj navedenih
ciljev po razpisanih tematskih sklopih,

– ki bodo za izvajanje razpisane temati-
ke oblikovali projektne skupine, sestavljene
interdisciplinarno in medinstitucionalno,

– ki bodo prikazali uporabne pričakova-
ne rezultate.

XII. Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom so možne na naslovih: Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana, telefon 13-11-107, Aljana Pogačnik
in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, tele-
fon 17-89-142 mag. Aleksander Golob.

XIII. Predlagatelji ponudb bodo obveščeni
o izbiri projektov najkasneje do 10. 11. 1998.

Ministrstvo za znanost
in tehnologijo

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ob-6578
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-43-92.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost bla-
ga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih
12 mesecih: tisk knjig telefonskega imeni-
ka 1999, ocenjena vrednost je 230,000.000
mio SIT, količina je komplet 7 knjig – 70 kom
in 442.000 kom OMS TIS (omrežni del se-
stavljen iz belega in rumenega dela).

3. Kraj dobave: Ljubljana, Maribor, Ce-
lje, Kranj, Nova Gorica, Koper, Novo me-
sto, Trbovlje, Murska Sobota.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga, če je znan: 19. 3. 1999.

5. Morebitne druge informacije: datum
objave javnega razpisa 18. 12. 1998.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 351-03/98-12 Ob-6625
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode
23, Kanal, tel./faks 065/51-071.

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

2. Vrsta  in  obseg  zahtevanih  gradbe-
nih del in ocenjena vrednost del: gradbe-
na dela, navedba vsebine: Telovadnica
OŠ Deskle – nadomestna gradnja,
orientacijska vrednost naročila je
200,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Deskle – pri OŠ Des-
kle.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del, če je znan: januar
1999, predvideni rok začetka izvajanja del
1. 4. 1999 in predvideni rok dokončanja
del 31. 10. 1999.

5. Morebitne druge informacije: omeji-
tve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju po-
nudb: pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Občina Kanal ob Soči

Preklic
Ob-6608

Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljublja-
na, preklicuje objavo javnega razpisa za iz-
biro izvajalca brez omejitev za nabavo opre-
me (masni spektrometer), ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 57 z dne 14. 8.
1998, Uradne objave, stran 5764,
Ob-5713. Preklicani razpis je razveljavljen
in bo objavljen ponovno.

Kemijski inštitut, Ljubljana

Št. 9/98 Ob-6609
1. Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000

Ljubljana, tel. 17-60-337, faks 125-92-44.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. a) Kraj dobave: Ljubljana, Hajdrihova
19.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: masni spektrometer z induk-
tivno sklopljenim plazemskim izvorom
(ICP-MS) z avtomatskim vzorčevalnikom
in komponentami za povezavo s separa-
cijskimi tehnikami, kot so tekočinska
kromatografija (HPLC), ionska kromato-
grafija (IC) itd.

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

Delne in variantne ponudbe so dovoljene.
Pri izbiri več delnih dobaviteljev se šteje, da je
postavitev opreme skladno z razpisom uspe-
šno opravljena, ko je opravljena primopredaja
celote. Naročnik ne odgovarja za neusklaje-
nost delnih dobav ali druge posledice, ki bi
izhajale iz delnih ponudb in bo torej prevzemal
le razpisano konfiguracijo kot celoto. Naroč-
nik bo po lastni presoji sklepal pogodbo z
enim ali z več izbranimi dobavitelji.

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

č) Ocenjena vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

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

prej.
Podpis pogodbe z izbranim naročnikom

je predviden takoj po pravnomočnosti
sklepa o izbiri, vendar si naročnik pridržuje
pravico datum naročila prilagoditi času odo-
brene subvencije za razpisano opremo.

5., 6. a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana,
Sektor za splošne in pravne zadeve.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 15 dni po objavi raz-
pisa.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): morebit-
na dodatna razpisna dokumentacija bo brez-
plačna.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 19. 10. 1998 do
14. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Hajdrihova 19, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Ljubljana, Hajdrihova 19, tajništvo. Odpira-
nje bo 20. 10. 1998, ob 9. uri.

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

Izbrani dobavitelj bo moral do primopre-
daje celotne dobave naročniku izročiti banč-
no garancijo za odpravo napak v garancij-
skem roku. Brez predložene garancije se
bo štelo, da primopredaja ni opravljena.
Bančna garancija mora trajati en dan dlje
kot pogodbeni garancijski rok. Garancijski
znesek se mora glasiti na 10% celotne po-
godbene vrednosti dobave.

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

Predplačila niso možna. Plačilo je mož-
no le po zapisniško ugotovljenem prevzemu
dobavljene opreme.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

Ponudnik mora ponudbi priložiti overje-
no kopijo o registrirani dejavnosti (staro do
6 mesecev). Izbrani ponudnik bo moral pred
podpisom pogodbe dostaviti potrdilo, da ni
pod prisilno upravo, v stečaju ali v likvidaciji.
Ponudnik mora v roku za izbiro na svoje
stroške omogočiti ogled delujoče razpisane
konfiguracije opreme, z možnostjo, da na-
ročnik z vzorci ali kako drugače preveri de-
jansko zmogljivost opreme.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN).
Najugodnejša cena in plačilni pogoji.

Združljivost z obstoječo raziskovalno opre-
mo. Ponujeni garancijski pogoji. Razpolož-
ljivost servisnih storitev med garancijskim
rokom in po njem. Razpoložljivost rezerv-
nih delov po izteku garancijskega roka.
Reference za podobno ali enako do-
bavljeno/postavljeno opremo v Sloveniji ali
v tujini.

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 63 / 18. 9. 1998 / Stran 6127

Naročnik bo poleg izbranega dobavitelja
po lastni presoji in skladno z razpisnimi po-
goji določil še do dva ponudnika, ki bosta
po vrstnem redu vstopila na mesto izbrane-
ga dobavitelja, če le-ta po opravljeni izbiri
oziroma po podpisu pogodbe ne bo izpolnil
razpisnih oziroma pogodbenih pogojev.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z imenom in naslovom ponudnika in
z oznako “Ne odpiraj - ponudba” ter številko
objave v Uradnem listu.

16., 17.
Kemijski inštitut, Ljubljana

Ob-6553
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, tel. 061/134-45-15.

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

3. (a) Kraj dobave: Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 10, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti (za obsežnejše opise priloži-
ti poseben list!): strojna in programska
oprema za Univerzalni poštni predal.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
100,000.000 SIT.

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

20. 12. 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., Sektor za investicije,
tajništvo, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, so-
ba 300.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 10. 1998 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): znesek:
10.000 SIT; Žiro račun: 50100-601-35407
(plačilo z virmanom).

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  potreb-
no predložiti ponudbe: 19. 10. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Telekom Slovenije, d.d.,
Sektor za investicije, tajništvo, Cigaletova
15, Ljubljana, soba 300.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 10. 1998 ob 9. uri, Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 801.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, 10% vrednosti razpisa, veljavnost
najmanj 10 dni po poteku veljavnosti po-
nudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni pogoji: avansov
ni; plačilni rok je 90 dni od datuma izstavitve
računa. Zadnjih 10% pogodbene vrednosti
se plača na podlagi računa v 90 dneh po

uspešno opravljenem kvalitativnem pregle-
du objekta.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbeni
partnerji ali ponudniki s podizvajalci.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
izpolnjevanje pogojev za poslovanje na raz-
pisanem področju; poslovna in finančna so-
lidnost; zanesljivost ter tržna usmeritev; po-
slovne povezave in dostop do tehnologije;
razpoložljivost ustreznih kadrov, prostorov,
opreme; opremljenost in tehnične zmožno-
sti; ustrezna poprojektna podpora; preskrb-
ljenost z rezervnimi deli; reference ponudni-
ka in kadra na razpisanem področju;  po-
godba  s  podizvajalci  oziroma  pogodba  o
skupnem  nastopanju  na  javnem  razpisu.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do izteka roka za pred-
ložitev ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): naj-
nižja cena in druga merila navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

15., 16., 17. 
18. Naročilo velja tudi za: montažo in

instalacijo, testiranj opreme ob vključitvi, iz-
delavo projektne dokumentacije in izvedbo
šolanja (skupaj manj kot 50% vrednosti na-
ročila).

Telekom Slovenije, d.d.
Ljubljana

Ob-6554
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-43-92.

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 (za obsežnejše opise priloži-
ti poseben list!): tisk internega glasila Škr-
janček.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

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

četek 1. 12. 1999.
5. 
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., Sektor za marketing
in storitve, Cigaletova 10, Ljubljana.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam  je  potrebno  znesek  nakazati):
10.000 SIT, virman potrdilo, bančna na-
kaznica, žiro račun: 50100-601-35407.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 10. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Telekom Slovenije, d.d., taj-

ništvo Sektorja za marketing in storitve, so-
ba 414/4, Cigaletova 10, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 10. 1998 ob 9. uri, Telekom Sloveni-
je, d.d., Cigaletova 15, soba 801/8, Ljub-
ljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot v razpisni dokumentaciji.

10. 
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot v razpisni
dokumentaciji.

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

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

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kot v razpisni dokumentaciji, II navodila
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

16., 17. 
Telekom Slovenije, d.d.

Ljubljana

Št. 81-63 Ob-6555
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, telefaks
061/174-23-12.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti (za obsežnejše opise priloži-
ti poseben list!):

1. 30 kom osebnih računalnikov,
2. 30 kom prenosnih računalnikov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo sprejel tudi delne ponudbe nave-
dene pod 1. in 2. točko zgornje alinee.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

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

1. 12,000.000 SIT,
2. 15,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: no-
vember 1998.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
december 1998.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo službe za poslovno in-
formatiko, soba 17/IV, Irma Bizjak.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: vsak dan od 10. do
12. ure, do vključno 25. 9. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 3.000
SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št.
50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 10. 1998 do 9. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, so-
ba 3 C 5, prevzemnica Katarina Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 10. 1998 ob 11. uri, pri naročniku, sej-
na soba 40/IV.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% ocenjene vrednosti naroči-
la, bančna garancija za resnost ponudbe,
trajanje veljavnosti 45 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo po doba-
vi opreme.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naročnik bo moral predložiti dokumente v
skladu s ponudbeno dokumentacijo, ki jo
dvigne pri naročniku.

13. Datum,  do  katerega  ponudniki
ne  morejo  umakniti  ponudbe:  23.  10.
1998.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
skupna ponudbena cena 40%, plačilni po-
goji 3%, reference dobavitelja 27%, uspo-
sobljenost vzdrževanja opreme 10%, teh-
nološka ustreznost opreme 20%. Merila so
podrobno prikazana v razpisni dokumen-
taciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Vili Kačičnik, e-mail vili.kacicnik@eles.si,
faks 061/174-23-12.

16., 17.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-6556
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, telefaks
061/174-24-42.

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

3. (a) Kraj dobave: RTP Beričevo – ko-
mandna zgradba.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti (za obsežnejše opise priloži-
ti poseben list!): dobava in montaža siste-
ma neprekinjenega napajanja za potre-
be EBU Beričevo, izdelava projekta nad-
zornega sistema in vključitev sistema v
obratovanje (vse ostale podrobnosti so raz-
vidne iz razpisne dokumentacije, ki je na
razpolago na vpogled na naslovu naročni-
ka). Ponudnik mora v ponudbi navesti ose-
be in njihove strokovne kvalifikacije, potreb-
ne za izvedbo projekta.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zaje-
majo celotni razpis.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
36,000.000 SIT.

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

četek: november 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

zaključek: 5 mesecev po podpisu pogod-
be.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževanje,
soba 22/IV, Mojca Ferleš.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 25. 9. 1998.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo (številka bančnega ra-
čuna, kam je potrebno znesek nakazati):
31.950 SIT, virmansko nakazilo na žiro ra-
čun št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 10. 1998 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, so-
ba 3 C 5, prevzemnica Katarina Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 10. 1998 ob 10. uri, pri naročniku,
sejna soba 40/IV.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 3,600.000 SIT, bančna garanci-
ja za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun
po situacijah, ki so navedene v razpisni do-
kumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna ob-
lika odnosa med njimi.

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

– registracijo podjetja pri pristojnem or-
ganu (datum overovitve ne sme biti starejši
od 30 dni),

– odločbo – dovoljenje občinskega or-
gana za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met razpisa (datum overovitve ne sme biti
starejši od 30 dni),

– izpolnjene, žigosane in podpisane ta-
bele ustreznosti ponujene opreme za ener-
getski del UPS,

– izpolnjene, žigosane in podpisane
tabele ustreznosti ponujene opreme za nad-
zorni sistem,

– izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,

– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma

BON 3 (datuma izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 30 dni),

– reference ponudnika,

– podatke o že sklenjenih pogodbah za
tovrstna dela, iz katerih je razvidna stopnja
gotovosti del in zasedenosti oziroma razpo-
ložljivost kadrovskih kapacitet,

– izjavo, da izpolnjuje formalne delovne
in tehnične pogoje in ima ustrezna poobla-
stila, profesionalne in tehnične zmožnosti,
finančne vire, opremo in druge pripomoč-
ke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, iz-
kušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo spo-
sobni izvesti pogodbo,

– izjavo da mu zakon ne prepoveduje
skleniti pogodbe,

– izjavo pristojnega organa, da ni plačil-
no nezmožen, pod prisilno upravo, v steča-
ju, v likvidaciji, da ponudnikovo poslovanje
ni predmet obravnave pred sodiščem in ni z
odločbo ustavljeno (datum izjave ne sme
biti starejši od 30 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance Davčne
uprave RS, da je poravnal vse davke in pris-
pevke določene z zakonom v obdobju zad-
njih šest mesecev,

– izjavo, da ponudnikovi vodstveni de-
lavci v preteklih treh letih pred začetkom
razpisa niso bili obstojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem,

– pisna dokazila in informacije, iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s po-
trebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami,

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3. 12. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): skup-
na ponudbena cena 30%, plačilni pogoji
4%, tehnični pogoji 66% (zunanje reference
– potrjene 3%, zahtevana dokumentacija
10%, servis, rezervni deli, ... 10%, ustrez-
nost zahtevanim tehnološkim parametrom
28%, ustreznost nadzornega sistema 15%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni do-
kumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Danilo Kranjc, tel. 061/174-34-30, faks
061/174-34-42.

16., 17. Prvi neuspeli javni razpis za to
naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 41 z dne 29. 5. 1998, Ob-2964, objava
o izidu pa v Uradnem listu RS, št. 52 z dne
24. 7. 1998.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 0048-308/64-98 Ob-6574
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
061/132-51-25, telefaks 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:

1. belomodra patruljna osebna vozi-
la, do 1600 ccm – 25 kosov,

2. civilna patruljna vozila do 1600 ccm
– 35 kosov,

3. osebna specialna vozila za pre-
voz službenih psov (2+2) do 1600 ccm
– 3 kosi,
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4. specialno zaprta vozila za prevoz
službenih psov (2+3+5) do 2000 ccm –
3 kosi.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe količin po posameznih točkah, gle-
de na prioriteto, ceno in razpoložljiva finanč-
na sredstva.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko prijavi za dobavo vozil v
celoti, po posameznih točkah ali za vsako
posamezno vozilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
150,000.000 SIT.

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

1. točka: 55,000.000 SIT,
2. točka: 70,000.000 SIT,
3. točka: 8,000.000 SIT,
4. točka: 17,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
1. točka: do 31. 1. 1999,
2. točka: 25 kosov do 30. 11. 1998,

   10 kosov do 31. 1. 1999,
3. točka: do 1. 3. 1999,
4. točka: do 1. 3. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

1. točka: do 31. 1. 1999,
2. točka: 25 kosov do 30. 11. 1998,

  10 kosov do 31. 1. 1999,
3. točka: do 1. 3. 1999,
4. točka: do 1. 3. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Ma-
rinki Hlade.

Kontaktna oseba: Angel Čibej, tel.
061/172-44-25.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od dneva objave do
16. 10. 1998, 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 4.000SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 4.000 SIT.

Način plačila: virmansko, številka raču-
na: 50100-637-55284 (Ministrstvo za no-
tranje zadeve), sklicna številka 308-64-98.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: 19. 10. 1998
do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 10. 1998, ob 9. uri, Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na, predavalnica 3.

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 za vrednost 8% 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 izstavitve računa,
ki je izstavljen po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik, če mu bo dodeljeno jav-
no naročilo: pogodba, sklenjena za čas od
podpisa pogodbe do realizacije dobave.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be: 110 dni od dneva odpiranja ponudb –
8. 2. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
ustreznost operativnim potrebam, servisira-
nje in zagotavljanje rezervnih delov, čas ga-
rancije, dobavni rok, finančno stanje ponud-
nika, reference.

15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-6575
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-43-92.

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: potisk in embaliranje te-
lefonskih kartic (telekartic).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
35,000.000 SIT z možnostjo odstopanja
±20%.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., Sektor za nabavo in
logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana.

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

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo (številka bančnega ra-
čuna, kam je potrebno znesek nakazati):
10.000 SIT, virman potrdilo, bančna na-
kaznica, ŽR 50100-601-35407.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: 23. 10. 1998
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Telekom Slovenije, d.d., taj-
ništvo Sektorja za nabavo in logistiko, soba
306/3, Cigaletova 15, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 10. 1998 ob 10. uri, Telekom Sloveni-
je, d.d., Cigaletova 15, soba 801/8, Ljub-
ljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot v razpisni dokumentaciji.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji

bo dodeljeno javno naročilo: kot v razpisni
dokumentaciji.

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

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

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kot v razpisni dokumentaciji, II. navodi-
la ponudnikom za izdelavo ponudbe.

16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.

Ljubljana

Št. 402-04-81/98 Ob-6601
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Servis skupnih služb Vlade Republi-
ke Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana, tel. 061/178-5400, faks
061/178-5579.

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

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

no dobaviti (dodatni opis je sestavni del na-
ročnikove razpisne dokumentacije): delovni
čoln plastično laminatne izvedbe trupa;
dolžine 6,5 do 8 m; vgrez do 65 cm; z ob-
vezno in dodatno opremo, ter direktnim po-
gonom diesel ali “JET”; hitrost 20–30 Nm/h.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se ne deli na posamezne skupine.

4. Datum dobave, če je predvide-
no: 25. 11. 1998.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 11. 1998.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko, s pooblastilom za dvig, dvig-
nejo razpisno dokumnetacijo na naslovu:
Servis skupnih služb Vlade Republike Slo-
venije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana;
kontaktna oseba: Danica Lašič tel.
061/178-5450;

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 25. 9. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je brezplačna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudniki morajo pred-
ložiti svoje ponudbe do 29. 9. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana – glavna pisarna – prevzem-
nica: Mojca Gregorčič tel. 061/178-5583.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 1998 ob
13. uri v sejni sobi Servisa skupnih služb



Stran 6130 / Št. 63 / 18. 9. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
27/a, 1000 Ljubljana, v pritličju.

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

Kot finančno zavarovanje za resnost po-
nudbe mora ponudnik predložiti bančno ga-
rancijo v višini 5% vrednosti ponudbe. Banč-
na garancija za resnost ponudbe mora ve-
ljati do vključno datuma veljavnosti ponud-
be.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoj za plačilo računa
je podpisan dokument o primopredaji, se-
stavljen na podlagi poročila o opravljeni
3-dnevni kolavdaciji. Rok plačila: 30 dni.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v splošnih in posebnih razpi-
snih pogojih naročnika.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svojih
ponudb ne morejo umakniti od 26. 9. 1998
od 00:00 ure dalje.

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

– usposobljenost in sposobnost ponud-
nika za realizacijo razpisanih del,

– ustreznost ponujenega plovila z opre-
mo,

– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– garancijski pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

naročniku.
Vplivnostni faktor cene je 0,6, vseh osta-

lih meril pa 0,4. (Podrobna opredelitev me-
ril je sestavni del naročnikove razpisne do-
kumentacije).

15., 16.,
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 7. 8. 1998 (Ur. l.
RS, št. 56/98), Ob-5510.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Ob-6602
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Koper, d.o.o., – S.R.L.,
kont. oseba Romana Georgijevič, Ul. 15.
maja 4, Koper, tel. 066/38-027, faks
066/32-044, soba št. 4.

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

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

trebno dobaviti:
I. Sklop blagovne skupine:
3 komade terensko vozilo (skupaj

orientacijska vrednost je 6,000.000 SIT),
– prostornina motorja do 1.700 cm3,

moč motorja do 85 KM, vsi pogon 4×4.
II. Sklop blagovne skupine:
1.A) 2 komada dostavno vozilo

(skupaj orientacijska vrednost je
4,000.000 SIT): – prostornina motorja do
1.400 cm3, moč motorja do 75 KM, nosil-
nost do 760 kg, z dvemi sedeži, zadnji del
vozila brez stekel, vrsta goriva: neosvin-
čeni 95.

B) 1 komad dostavno vozilo (skupaj
orientacijska vrednost je 2,000.000 SIT):

– prostornina motorja do 1.900 cm3,
moč motorja do 70 KM, nosilnost do 760
kg, s petimi sedeži, zadnji del vozila s stekli,
vrsta goriva: D2.

2. 2 komada osebno vozilo (skupaj
orientacijska vrednost je 6,000.000 SIT):

– prostornina motorja do 1.600 cm3,
moč motorja do 90 KM, vrsta goriva: neos-
vinčen 95, klima naprava.

3. 1 komad osebno vozilo (skupna
orientacijska vrednost je 1,800.000 SIT):

– prostornina motorja do 1.400 cm3,
moč motorja do 75 KM, vrsta goriva: neos-
vinčeni 95.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj lahko predloži ponudbo za eno ali
obe blagovni skupini.

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednost celotnega naročila znaša
19,800.000 SIT.

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

– orientacijska vrednost I. sklopa znaša
6,000.000 SIT,

– orientacijska vrednost II. sklopa znaša
13,800.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: do
3 mesece.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
januar 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Koper, d.o.o., – S.R.L., kont. ose-
ba tajništvo – Brigita Rozman ali Patricija
Blaško, Ul. 15. maja 4, 6000 Koper, tel.
066/38-027, faks 066/32-044.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumneta-
cija je na razpolago do 1. 10. 1998 za
10.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): virman-
sko, na račun številka: ŽR
51400-601-10953 pri Agenciji za plačilni
promet Koper.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 10. 1998 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunala Koper, d.o.o., –
S.R.L., prevzemnik tajništvo – Brigita Roz-
man ali Patricija Blaško, Ul. 15. maja 4,
Koper, tel. 066/38-027, faks 066/32-044.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 10. 1998 ob
11. uri na naslovu: Komunala Koper, d.o.o.,
– S.R.L., odpiranje vodi Rado Lorencon, Ul.
15. maja 4, Koper, tel. 066/38-027, faks
066/32-044, v sejni sobi.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora dostaviti:

– garancijo za resnost ponudbe (velja za
vse ponudnike),

– garancijo za dobro izvedbo pogodbe-
nih del (velja za izbranega ponudnika),

– garancijo za vrnitev predplačila (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 – mož-
nost avansa po dogovoru.

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:
ponudnik mora dostaviti:

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

b) dokazilo, da ni v postopku prisilne po-
ravnave, v stečajnem ali likvidacijskem po-
stopku.

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

d) druga zahtevana tehnična dokumen-
tacija, ki je navadena v razpisni dokumenta-
ciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do: 11. 11. 1998.

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

a) najnižja cena,
b) druga merila navedena v razpisni do-

kumentaciji,
c) pri ocenejvanju ne bodo upoštevane

preference za domače ponudnike.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu kot pod št. 1.

16.,17.
Komunala Koper, d.o.o. - S.R.L.

Št. 8999-1/98-19 Ob-6603
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana, tel.
061/17-21-200, faks 061/13-12-154.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nakup pisarniške opre-
me, količina je navedena v projektnem po-
pisu.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora ponuditi kompletno opremo,
navedeno v projektnem popisu.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
90,000.000 SIT.

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

roku 75 koledarskih dni po podpisu pogod-
be.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
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vod za zdravstveno zavarovanje, Območna
enota Ljubljana, Miklošičeva 24, Ka-
drovsko splošni oddelek, Anton Kaplan, so-
ba 138, tel. 061/17-21-279, faks
061/17-21-393.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo vsak dan med 9. in 11. uro
do 6. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): ponudni-
ki, ki želijo dvigniti razpisno dokumnetacijo
morajo predložiti pooblastilo za dvig razpi-
sne dokumentacije in dokazilo o virman-
skem nakazilu 20.000 SIT na račun števil-
ka: 50101-609-10355.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 10. 1998 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, Območna enota Ljublja-
na, Miklošičeva 24, 1000 Ljubljana, soba
51-52 (vložišče).

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 10. 1998
ob 13. uri na naslovu: Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, Območna enota
Ljubljana, Miklošičeva 24, sejna soba št.
144, 1000 Ljubljana. Odpiranje vodi razpi-
sna komisija. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo prisotni na javnem odpiranju morajo
predložiti pooblastilo o zastopanju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki so dolžni bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe predložiti v viši-
ni 5% ponudbene cene izplačljivo na prvi
poziv. Garancija mora veljati še 10 dni po
preteku veljavnosti ponudbe.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 12. 1998.

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

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

16.,17.
Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije

Št. 317 Ob-6604
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republiški zavod za zaposlovanje,
Glinška 12, Ljubljana, št. faksa 125-98-23.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za zamenjavo in dobavo
službenih avtomobilov po sistemu staro za
novo.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Glinška 12,
Ljubljana.

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

Službena vozila:
– Renault Clio 1.4 RT, 4 kom.,
– Renault Megane 1.6 RN, 1 kom.,
– Renault Classic 1.6 E RT, 1 kom.,
– Renault Kangoo 1.4 RN, 1 kom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik - dobavitelj mora ponuditi celotno
razpisano blago.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

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

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

31. 12. 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo v vložišču Republiškega zavoda za
zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, pri Mi-
leni Kyrinov, tel. 125-98-07.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumneta-
cijo je možno dvigniti do 2. 10. 1998 do
12. ure.

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

predložiti ponudbe: ponudniki morajo pred-
ložiti ponudbe do 9. 10. 1998 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo se vloži osebno v
vložišče ali priporočeno po pošti na naslov
Republiški zavod za zaposlovanje, Glinška
12, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 9. 10. 1998 ob 10.15
v sejni sobi Republiškega zavoda za zapo-
slovanje, Glinška 12, Ljubljana (kletni pro-
stori).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini
10% razpisane vrednosti. Bančna garancija
mora veljati do 30. 10. 1998.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo zagotovil
plačilo v skladu z navodilom o izvrševanju
proračuna (Uradni list RS, št. 1/98) v 30 do
60 dneh od izstavitve fakture.

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

morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati
do poteka roka za oddajo ponudbe, to je do
9. 10. 1998 do 10. ure.

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

– cene (70%);
– višina,
– fiksnost cene;

– plačila (15%);
– odlog plačila za določen čas;

– garancija za kvaliteto in rok (10%);
– reference,
– bonitete,
– garancija za kakovost blaga,
– rok dobave blaga.;

– dodatne ugodnosti (5%); ki jih morebiti
nudi ponudnik.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije o naročilu
lahko ponudniki dobijo po telefonu med 10.
in 12. uro v času do 2. 10. 1998 na Repub-
liškem zavodu za zaposlovanje, Glinška 12,
Ljubljana, pri Štrukelj Franciju, tel.
125-98-07.

16., 17.
Republiški zavod za zaposlovanje,

Ljubljana

Ob-6605
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Inštitut za elektroniko in vakuumsko
tehniko, Teslova 30, Ljubljana, faks
061/126-45-78.

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

3. (a) Kraj dobave: Inštitut za elektroni-
ko in vakuumsko tehniko, Ljubljana, Teslo-
va 30.

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

– kvadrupolni masni spektometer: ob-
močje mas 1 do 200 amu, detekcija par-
cialnih tlakov do 10–14 mbar, kompaktna
kontrolna enota, RS-232 vmesnik, Windows
software paket,

– vakuumski viskoznostni merilnik z leb-
dečo kroglico,

– prenosni helijev detektor vakuumske
tesnosti (He-leak detector): suha verzija
(brez prisotnosti ogljikovodikov), detekcija
He pretokov manjših od 5.10-11 mbar l/s,

– vakuumski črpalni sistem: suha verzi-
ja, hibridna turbomolekularna črpalka, čr-
palna hitrost 200 l/s, RS-232 vmesnik,
membranska predčrpalka s spremenljivo
črpalno hitrostjo (vse pozicije vključujejo
pribor za montažo in ustrezne rezervne
dele).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
puščamo možnost izbire različnih ponudni-
kov za različne sklope opreme.

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

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

– kvadrupolni masni spektrometer:
2,000.000 SIT,

– vakuumski viskoznostni merilnik z leb-
dečo kroglico: 2,000.000 SIT,

– prenosni helijev detektor vakuumske
tesnosti: 4,000.000 SIT,

– vakuumsko črpalni sistem:
2,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
31. 12. 1998.

5.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
IEVT, Teslova 30, Ljubljana. Kontaktna ose-
ba dr. Bojan Erjavec, tel. 17-76-773, faks
12-64-578.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 25. 9. 1998.

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

predložiti ponudbe: 28. 9. 1998 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ponudbe z oznako “Ne od-
piraj – Ponudba za raziskovalno opremo”
morajo ponudniki oddati na naslov: Inštitut
za elektroniko in vakuumsko tehniko, Teslo-
va 30, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1998 ob
9. uri v prostorih IEVT, Teslova 30, Ljublja-
na.

9.,10.,11.,12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 29. 9. 1998.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– kvaliteta ponujene opreme,
– kompletnost ponudbe,
– dobavni, garancijski, servisni in drugi

relevantni pogoji in ponudbe,
– reference ponudnika,
– kompletnost podatkov o opremi,
– plačilni pogoji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudba naj vsebuje:
– ime in naziv ponudnika,
– podatke o servisni službi,
– podatke o dobavnem in garancijskem

roku,
– morebitne ugodnosti ob takojšnjem

plačilu,
– končno ceno v SIT za posamezne

komponente.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: predhodna
objava namere o naročilu ni bila objavljena.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: še ni bil objavljen.

Inštitut za elektroniko in
vakuumsko tehniko, d.d., Ljubljana

Št. 200/1212/98 0200 01 Ob-6620
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad občine Maribor,
Grajski trg 1, Maribor, tel. 062/215-221.

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

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

trebno dobaviti: približno 20 novih ali rab-
ljenih nezasedenih stanovanj v Mestni
občini Maribor.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
120,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: približ-
no 6,000.000 SIT za stanovanje.

4. Datum dobave, če je predvideno:
30 dni po podpisu kupne pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 12. 1998.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjski sklad občine Maribor, Grajski trg
1, Maribor – tajništvo, soba št. 206.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 7. 10. 1998.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo (številka bančnega ra-
čuna, kam je potrebno znesek nakazati):
1.000 SIT, gotovina.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 10. 1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Stanovanjski sklad občine
Maribor, Grajski trg 1, soba 206.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 10. 1998 ob 10. uri na sedežu Stano-
vanjskega sklada občine Maribor, Grajski
trg 1, Maribor, soba 209.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 60 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:
dokaz, da ni v postopku prisilne poravnave,
v stečajnem ali likvidacijskem postopku po-
trdilo pristojnih organov, da ima poravnane
obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
z zakonom določenih dajatev, da izpolnjuje
formalne pogoje za posredovanje pri proda-
ji, da ni zakonske osnove za prepoved skle-
nitve kupne pogodbe, da v preteklih treh
letih vodstveni delavci niso bili obsojeni za-
radi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem in
da so v obdobju leto dni pred pričetkom
javnega naročila imeli ves čas pravočasno
in v celoti poravnane zapadle obveznosti do
komitentov – če so ponudniki oziroma
pooblaščenci ponudnika pravne osebe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 12. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
in plačilni pogoji, stanje stanovanja, ustrez-
nost potrebam naročnika glede površine,
števila prostorov, bodoče najemnine in sta-
rosti stanovanja (naročnik opravi ogled), lo-
kacija in lega stanovanja ter ostale ugodno-
sti, ki jih navede ponudnik – (način uporabe
in pomembnost posameznega merila je na-
tančno razviden iz razpisne dokumentacije).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dokaz o lastništvu ponujenega stano-
vanja.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo pred-
hodne objave namere o naročilu.

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

Stanovanjski sklad občine Maribor

Ob-6621
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, faks
178-34-56.

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

3. (a) Kraj dobave: Kranj, Bleiweisova 12.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniška oprema iz po-
pisa del in projektne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik – dobavitelj mora ponuditi celotno
razpisano blago.

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

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

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

31. 12. 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vlo-
žišče Republiškega zavoda za zaposlova-
nje, Glinška 12, Ljubljana, pri Mileni Kyri-
nov, tel. 125-98-07.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 10. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): ponudni-
ki ob dvigu razpisne dokumentacije predlo-
žijo potrdilo o vplačilu 20.000 SIT na ŽR
RZZ št. 50106-603-44712 s pripisom “raz-
pisna dokumentacija – pisarniška oprema
OE Kranj 10/98”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 10. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo se vloži osebno v
vložišče ali priporočeno po pošti na naslov
Republiški zavod za zaposlovanje, Glinška
12, Ljubljana, z oznako: Ne odpiraj – javni
razpis – pisarniška oprema OE Kranj, s pri-
pisom št. objave v Uradnem listu RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 10. 1998 ob 10.15 v sejni sobi Repub-
liškega zavoda za zaposlovanje, Glinška 12,
Ljubljana (kletni prostori).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini
10% razpisane vrednosti. Bančna garancija
mora veljati do 30. 10. 1998.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo zagotovil
plačilo v skladu z navodilom o izvrševanju
proračuna (Ur. l. RS, št. 1/98) v 30 do
60 dneh od izstavitve fakture.

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

morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati
do poteka roka za oddajo ponudbe, to je do
14. 10. 1998 do 10. ure.

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

– cene (80%):
– višina,
– fiksnost cene;

– plačila (5%):
– odlog plačila za določen čas;

– garancija za kvaliteto in rok (10%):
– reference,
– bonitete,
– garancija za kakovost blaga,
– rok dobave blaga;
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– dodatne ugodnosti (5%):
– ki jih morebiti nudi ponudnik.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki jih lahko dobijo po telefonu
med 10. in 12. uro v času od 19. 9. do
30. 9. 1998 na Republiškem zavodu za za-
poslovanje, Glinška 12, Ljubljana, pri Po-
glajen Miji, tel. 125-98-97.

16., 17.
Republiški zavod za zaposlovanje,

Ljubljana

Ob-6622
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, faks
178-34-56.

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

3. (a) Kraj dobave: po lokacijah navede-
nih v razpisni dokumentaciji.

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

– fotokopirni stroji – 7 kom,
– telefaks – 1 kom.
Specifikacija biroopreme je navedena v

razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik – dobavitelj mora ponuditi celotno
razpisano blago.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,800.000 SIT.

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

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

15. 11. 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vlo-
žišče Republiškega zavoda za zaposlova-
nje, Glinška 12, Ljubljana, pri Mileni Kyri-
nov, tel. 125-98-07.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 2. 10. 1998 do
12. ure.

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

predložiti ponudbe: 8. 10. 1998 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: ponudbo se vloži osebno v
vložišče ali priporočeno po pošti na naslov
Republiški zavod za zaposlovanje, Glinška
12, Ljubljana, z oznako: Ne odpiraj – javni
razpis – biro oprema s pripisom št. objave v
Uradnem listu RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 10. 1998 ob 12.30 v sejni sobi Repub-
liškega zavoda za zaposlovanje, Glinška 12,
Ljubljana (kletni prostori).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini
10% razpisane vrednosti. Bančna garancija
mora veljati do 30. 10. 1998.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo zagotovil
plačilo v skladu z navodilom o izvrševanju
proračuna (Ur. l. RS, št. 1/98) v 30 do 60
dneh od izstavitve fakture.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik sme
umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati
do poteka roka za oddajo ponudbe, to je do
14. 10. 1998 do 12. ure.

12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cene (80%):

– višina,
– fiksnost cene;

– plačila (5%):
– odlog plačila za določen čas;

– garancija za kvaliteto in rok (10%):
– reference,
– bonitete,
– garancija za kakovost blaga,
– rok dobave blaga;

– dodatne ugodnosti (5%):
– ki jih morebiti nudi ponudnik.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko dobijo po telefonu med
10. in 12. uro, v času od 19. 9. do 30. 9.
1998 na Republiškem zavodu za zaposlo-
vanje, Glinška 12, Ljubljana, pri Štrukelj
Franciju, tel. 125-98-07.

16., 17.
Republiški zavod za zaposlovanje,

Ljubljana

Št. 205/98-3 Ob-6649
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povše-
tova ulica 6, Ljubljana, faks 177-97-13.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Povšeto-
va 6.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: osebno terensko vozilo
1 kos.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

1,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ta-

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kont. oseba Olga Okorn, soba
št. 36, I. nadstropje, tel. 177-96-28, faks
177-97-13.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je proti dokazilu o vplačilu stroškov raz-
pisne dokumentacije na razpolago do 9. 10.
1998 med 8. in 12. uro, oziroma po pred-
hodni najavi kontaktni osebi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): cena raz-
pisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jih
zainteresirani ponudnik plača z virmanom
na žiro račun naročnika pri agenciji, št.
50103-601-23953, s pripisom “JR
205/98”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 19. 10.
1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga,

d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, prev-
zemnik tajništvo podjetja, Marjeta Bambič,
soba št. 29, I. nadstropje, tel. 177-96-20,
faks 177-97-13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 10. 1998 ob 9. uri, v sejni sobi št. 51,
II. nadstropje, na sedežu naročnika, Povše-
tova ulica 6, Ljubljana.

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

Ponudnik mora poleg ponudbe priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od ponudbene vrednosti na pri-
loženem obrazcu kot varščino, da bo v pri-
meru, da bo izbran kot najugodnejši po-
nudnik pod pogoji tega razpisa sklenil po-
godbo. Izbranim ponudnik se bo moral v
roku 8 dni po prejemu sklepa o izbiri od-
zvati na poziv k podpisu pogodbe in jo
najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa
o izbiri podpisati, sicer se bo štelo, da je
od ponudbe odstopil, naročnik pa bo vnov-
čil bančno garancijo za resnost ponudbe.
Bančna garancija bo izbranemu ponudniku
vrnjena po podpisu pogodbe in po predlo-
žitvi bančne garancije za dobro izvedbo
posla, ostalim ponudnikom pa bo naročnik
vrnil bančno garancijo za resnost ponudbe
skupaj z obvestilom o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika.

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

Kupec je dolžan poravnati svoje obvez-
nosti pred prevzemom pogodbenih pred-
metov, oziroma na naslednji način:

– 5% pogodbene vrednosti od veljavno-
sti pogodbe,

– 40% 5 dni pred prevzemom pogodbe-
nih predmetov,

– 55% 15 dni po zapisniško ugotovlje-
nem prevzemu vozila.

Kupec se obvezuje, da za dani avans ne
bo zaračunal obresti.

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:

1. osnovni podatki o ponudniku,
2. dokazilo o registraciji, staro največ

6 mesecev (Registrsko sodišče),
3. od notarja overjeno kopijo odločbe

o opravljanju dejavnosti, staro največ 3 me-
sece z izjavo ponudnika, da v odločbi ni
sprememb,

4. potrdilo o plačanih davkih, staro
največ 1 mesec (Izpostava DURS),

5. potrdilo, da ponudnik ni v stečaju,
staro največ 1 mesec (Okrožno sodišče),

6. BON 1, BON 2 ali BON 3 (APP),
7. reference ponudnika,
8. servisiranje in odzivni čas za od-

pravo okvar,
9. zagotavljanje rezervnih delov in na-

vedba dobaviteljev v Sloveniji,
10. izjava o usposobljenosti ponud-

nika,
11. izjava ponudnika o strinjanju z raz-

pisnimi pogoji,
12. izjava, da bo ponudnik v primeru,

da bo izbran, predložil bančno garancijo za
zavarovanje avansnih sredstev in bančno ga-
rancijo za dobro izvedbo posla,
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13. izjavo ponudnika o strinjanju s po-
goji pogodbe, katere vzorec je priložen raz-
pisni dokumentaciji,

14. bančna garancija za resnost po-
nudbe.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 40 točk,
– plačilni pogoji – 10 točk,
– dobavni rok – 10 točk.
Način uporabe meril je podrobneje opre-

deljen v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.

Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 1742/98 Ob-6668
1. Naročnik, Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana,
telefaks 061/312-542.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. Podatki o predmetu javnega razpisa:
– dobava tansformatorja 110/20/10,5

kV,Ynyn6(d5) moči 31,5 MVA je v RTP
Potoška vas,

– predmet razpisa je 1 transformator
110/20/10,5 kV,Ynyn6(d5) moči 31,5 MVA,

– upoštevane  bodo  le  popolne  po-
nudbe,

– orientacijska vrednost razpisa je
60,000.000 SIT.

4. Predvideni rok dobave za razpisani
transformator je 6 mesecev od podpisa po-
godbe.

5. Prijava:
– ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Šker-
janec, tel. 131-52-55 v sobi št. 20 na na-
slovu Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska ce-
sta 56/VI, Ljubljana,

– razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do 25. 9. 1998, za plačilo 10.000 SIT,

– način plačila: nakazilo na žiro račun
Elektro Ljubljana št. 50102-601-90004.

6. Oddaja ponudb
Ponudbe morajo biti oddane najkasneje

do 7. 10. 1998 do 14. ure, ponudbe odda-
ne po tem roku ne bodo upoštevane.

Ponudbe morajo biti oddane na naslov:
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Služ-
ba za javna naročila, Slovenska cesta 58,
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 transformatorja 110/20/10,5 kV, YN-
yn6(d5) moči 31,5 MVA za RTP Potoška
vas– Ne odpiraj!”.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane po pošti do 2. 10.
1998.

7. Javno odpiranje ponudb bo 9. 10.
1998, ob 10. uri v sejni sobi št. 119 druž-
be Elektro Ljubljana, Slovenska 58/I v
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

8. Finančno zavarovanje resnosti ponud-
be: ponudnik mora predložiti bančno garan-

cijo za resnost ponudbe v višini 5% vredno-
sti ponudbe, ne starejša od 30 dni, z veljav-
nostjo 80 dni od objave v Uradnem listu RS.

9. Plačilni pogoji: gotovinsko plačilo ali
kompenzacija neplačane električne energi-
je brez stroškov kompenzacije.

10. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti

Ponudnik je lahko gospodarska družba,
ki mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 30 dni,

– BON 1, BON 2, ne starejši od 30 dni,
– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-

silne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni.

11. Opcija ponudbe 80 dni po objavi v
Uradnem listu RS.

12. Merila
– skupna ponudbena cena (50% delež),
– plačilni pogoji (10% delež),
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo elektroenergetskih transformatorjev
110/SN kV Elektro Ljubljani (20% delež),

– potrjene reference ponudnika za do-
bavo elektroenergetskih transformatorjev
110/SN kV drugim elektrogospodarskim
podjetjem v Sloveniji (10% delež),

– dobavni roki (10% delež).
Javno podjetje

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 110-1/98 Ob-6672E
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije

4, Celje, izpostava Ljubljana; Einspielerjeva 6, telefaks 133-22 51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. a) Kraj dobave: mehanizacija in oprema morata biti dobavljeni v AC bazo Postojna.
b) Vrsta in količina blaga: HC Selo – Šempeter; nabava mehanizacije in opreme za

AC bazo Vipava.

Z. št. Vrsta opreme Količina Cena/enoto Vrednost

1. Kombinirano vozilo 1 kom 2,000.000 2,000.000
2. Vozilo za prevoz denarja in dragocenosti 1 kom 15,000.000 15,000.000
3. Prikolica za prevoz prometne signalizacije 2 kom 5,200.000 10,400.000
4. Prikolica s signalno tablo za zapiranje

prometnega pasu 2 kom 2,100.000 4,200.000
5. Prikolica s signalno tablo spremenljive vsebine 2 kom 3,100.000 6,200.000
6. Tovorno vozilo nad 7,5 t, moči 300-400 KM,

pogon 4 x 4, 2-stopenjski hidravlični sistem 1 kom 18,200.000 18,200.000
7. Snežni plug - čelni, dolžine ca. 5 m – preklopni 1 kom 4,000.000 4,000.000
8. Posipalec 6 m3 za montažo na zabojnik

tovornega vozila 1 kom 5,100.000 5,100.000
9. Lahko tovorno vozilo dovoljene

skupne mase 3,5 t; dolga kabina - preglednik 1 kom 5,400.000 5,400.000
10. Univerzalno delovno vozilo moči ca. 150 kW 1 kom 20,000.000 20,000.000
11. Kosilnica za brežine s prikolico za odsesavanje 1 kom 19,000.000 19,000.000
12. Kosilnica za bankine, del. širine 1,20 m,

z avtomatskim odmikanjem 1 kom 3,000.000 3,000.000
13. UKV postaje – mobilne 5 kom 115.000 575.000

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telji se lahko potegujejo za vsako predra-
čunsko postavko posebej.

č) Ocenjena vrednost naročila je
110,000.000 SIT.

d) Ocenjena vednost delov naročila: glej
tabelo v 3.b točki.

4. Datum dobave: mehanizacija in opre-
ma morata biti dobavljeni 30 dni po podpisu
pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
glej 4. točko.

6. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 20. 10. 1998.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

7. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 20. 10. 1998 do 8.30.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 123/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za HC Selo – Šempeter; nabava mehaniza-
cije in opreme za AC bazo Vipava”. Na hrbt-
ni strani mora biti označen naslov pošiljate-
lja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 20. 10. 1998 ob
9. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 320/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudb: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3,300.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
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vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredeli-
tvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.

12. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

13.
14. Merilo za dodelitev naročila je naj-

nižja cena
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž. – Družba za Državne ce-
ste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, soba
103/I, tel. 178-83-31, faks 178-83-32.

16., 17.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-6687
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Grosuplje, Pod goz-
dom I/14, Grosuplje, faks 763-244.

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

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

trebno dobaviti: ultrazvočna naprava za
ginekologijo, abdomen in kardiologijo,
1 kos.

(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 delo oziro-
ma skupine naprave.

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

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

4. Datum dobave, če je predvideno: v
15 dneh od podpisa pogodbe.

5. Predvideni  datum  zaključka  doba-
ve: ni.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom, Pod gozdom I/14, Gro-
suplje, Uprava ZD, Mira Cvetkovič-Tibaut.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 30. 9. 1998, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): plačilo
5.000 SIT z virmanom na žiro račun
Zdravstvenega doma, št.
50130-603-403654.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 8. 10. 1998 do 12.
ure – Uprava ZD Grosuplje.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe, izdelane skladno
z razpisnimi pogoji iz razpisne dokumenta-

cije, morajo ponudniki dostaviti osebno v
kuverti, zalepljeni s selotejpom, preko kate-
rega je žig ponudnika, v Zdravstveni dom,
Pod gozdom I/14, 1290 Grosuplje, Uprava
ZD Grosuplje.

Sprednja stran mora biti opremljena z
naslednjim naslovom in oznako: Zdravstve-
ni dom, Pod gozdom I/14, 1290 Grosup-
lje, “Ponudba – Oprema ZD Grosuplje – Ne
odpiraj”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 10. 1998 ob 9. uri, v Zdravstvenem do-
mu Grosuplje, v pisarni direktorja Zdravstve-
nega doma. Predstavniki ponudnikov, ki bo-
do želeli sodelovati na javnem odpiranju po-
nudb, morajo predložiti pismeno pooblasti-
lo ob pričetku javnega odpiranja ponudb.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe do roka dobave v višini 10% vredno-
sti dobavljenega blaga.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: ni.

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

– obrazec BON 2,
– potrdilo o registraciji,
– potrdilo MF DURS o poravnanih dav-

kih in prispevkih, določenih z zakonom.
12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 31. 12. 1998.

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

– skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji,
– kvaliteta opreme,
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– način zavarovanja posla,
– zagotovljen servis,
– dobavni rok,
– možnost kreditiranja in pogoji le-tega,
– druge ugodnosti ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ni.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni.
17.

ZD Grosuplje

Ob-6690
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Mari-
bor, Nasipna c. 64, Maribor, faks
062/307-661.

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

3. (a) Kraj dobave: dobava fco. JP Sna-
ga Maribor, Nasipna c. 64, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izbira najugodnejšega po-
nudnika za nabavo in dobavo specialne
kombinirane nadgradnje za prediranje
kanalizacije in črpanje fekalij.

Tehnične zahteve so zapisane v razpisni
dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega

blaga, za katere dele oziroma skupine: del-
ne dobave niso možne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: delne
dobave niso možne.

4. Datum dobave, če je predvideno: prva
dobava januar 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
januar 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Snaga, d.o.o., Maribor, Nasipna c. 64, 2000
Maribor – v tajništvu ali na tel. 062/305-615.
Kontaktna oseba je Branko Kosi. Ob prevze-
mu razpisne dokumentacije je potrebno pred-
ložiti potrjeno kopijo nakazila.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do izteka roka za od-
dajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 3.000
SIT v gotovini ali na blagajni podjetja, ali z
nakazilom na žiro račun
51800-601-18972.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 10. 1998 do
15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JP Snaga, d.o.o., Maribor,
Nasipna c. 64, 2000 Maribor.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
pisemskih ovojnicah z dobro vidno oznako
“Ne odpiraj” ter “Ponudba: Predirač”, na-
slovom, telefonsko in telefaks številko po-
nudnika ter imenom kontaktne osebe.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 10. 1998 ob 12. uri, na sedežu naroč-
nika.

Predstavniki ponudnikov morajo na jav-
nem odpiranju ponudb imeti pisna poobla-
stila.

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

Znesek finančnega zavarovanja za res-
nost ponudbe: 5% razpisane vrednosti;

Vrsta finančnega zavarovanja za resnost
ponudbe: garancijska slovenske banke;

Trajanje finančnega zavarovanja za res-
nost ponudbe: enako veljavnost ponudbe;

(Veljavnost ponudbe mora biti minimalno
do izteka roka za izbiro najugodnejšega po-
nudnika.)

Za zavarovanje dobre izvedbe posla je
predvidena garancija slovenske banke v vi-
šini 10% od pogodbene vrednosti za čas
trajanja garancije. Ponudnik mora pridobiti
izjavo banke, da bo ob sklenitvi pogodbe to
garancijo izdala.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je minimalno
60 dni od podpisa prevzemnega zapisnika.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena kupoprodajna po-
godba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
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– za pravne osebe izpisek registra z opi-
som dejavnosti, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev, za samostojne podjetnike pa
priglasitev pri davčnem organu,

– bonitetne obrazce (BON 1 in BON 2),
ki niso starejši od 30 dni, za samostojne
podjetnike potrjena davčna napoved za zad-
nje davčno obdobje.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbo je mož-
no umakniti 3 dni pred iztekom roka za od-
dajo ponudb.

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

– izpolnjevanje tehničnih zahtev in uskla-
jenost z obstoječim voznim parkom (30),

– organizacija servisnih storitev (15),
– reference (15),
– cena (15),
– garancija (10),
– plačilni pogoji (5),
– dobavni rok (5),
– druge ugodnosti (neobvezno) (5).
Vsako merilo bo na podlagi ugodnosti za

naročnika in primerjavi med ponudbami oce-
njeno z oceno od 0 do 10, pri čemer se
lahko ocene tudi ponavljajo, kolikor je po-
nujen element med različnimi ponudniki
enakovreden. Kot končna ocena velja zmno-
žek uteži z oceno ter seštevek vseh zmnož-
kov posameznega ponudnika.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije lahko ponud-
niki dobijo na naslovu naročnika ali po tel.
305-615, med 8. in 10. uro, pri Branku
Kosiju.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 21 dneh po odpiranju po-
nudb.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo objave
o nameri naročila.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo: ga ni bilo.

Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor

Ob-6689
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Mari-
bor, Nasipna c. 64, Maribor, faks
062/307-661.

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

3. (a) Kraj dobave: dobava fco. JP Sna-
ga Maribor, Nasipna c. 64, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izbira najugodnejšega
ponudnika za nabavo in dobavo special-
nega delovnega stroja pometač z vseb-
nikom odpadkov ca. 1,5 do 2 m3.

Tehnične zahteve so zapisane v razpisni
dokumentaciji.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: delne
dobave niso možne.

4. Datum dobave, če je predvideno: prva
dobava januar 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
januar 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Snaga, d.o.o., Maribor, Nasipna c. 64,
2000 Maribor – v tajništvu ali na tel.
062/305-615. Kontaktna oseba je Branko
Kosi. Ob prevzemu razpisne dokumentacije
je potrebno predložiti potrjeno kopijo naka-
zila.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do izteka roka za od-
dajo ponudb.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo (številka bančnega ra-
čuna, kam je potrebno znesek nakazati):
5.000 SIT v gotovini ali na blagajni podjet-
ja, ali z nakazilom na žiro račun
51800-601-18972.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 10. 1998 do
15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JP Snaga, d.o.o., Maribor,
Nasipna c. 64, 2000 Maribor.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
pisemskih ovojnicah z dobro vidno oznako
“Ne odpiraj” ter “Ponudba: Pometač”, na-
slovom, telefonsko in telefaks številko po-
nudnika ter imenom kontaktne osebe.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 10. 1998 ob 12. uri, na sedežu naroč-
nika.

Predstavniki ponudnikov morajo na jav-
nem odpiranju ponudb imeti pisna poobla-
stila.

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

Znesek finančnega zavarovanja za res-
nost ponudbe: 5% razpisane vrednosti;

Vrsta finančnega zavarovanja za resnost
ponudbe: garancija slovenske banke;

Trajanje finančnega zavarovanja za res-
nost ponudbe: enako veljavnost ponudbe;

(Veljavnost ponudbe mora biti minimalno
do izteka roka za izbiro najugodnejšega po-
nudnika.)

Za zavarovanje dobre izvedbe posla je
predvidena garancija slovenske banke v vi-
šini 10% od pogodbene vrednosti za čas
trajanja garancije. Ponudnik mora pridobiti
izjavo banke, da bo ob sklenitvi pogodbe to
garancijo izdala.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je minimalno
60 dni od podpisa prevzemnega zapisnika.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena kupoprodajna po-
godba.

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

– za pravne osebe izpisek registra z opi-
som dejavnosti, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev, za samostojne podjetnike pa
priglasitev pri davčnem organu,

– bonitetne obrazce (BON 1 in BON 2),
ki niso starejši od 30 dni, za samostojne
podjetnike potrjena davčna napoved za zad-
nje davčno obdobje.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbo je mož-
no umakniti 3 dni pred iztekom roka za od-
dajo ponudb.

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

– izpolnjevanje tehničnih zahtev in uskla-
jenost z obstoječim voznim parkom (30),

– organizacija servisnih storitev (15),
– reference (15),
– cena (15),
– garancija (10),
– plačilni pogoji (5),
– dobavni rok (5),
– druge ugodnosti (neobvezno) (5).
Vsako merilo bo na podlagi ugodnosti za

naročnika in primerjavi med ponudbami oce-
njeno z oceno od 0 do 10, pri čemer se
lahko ocene tudi ponavljajo, kolikor je po-
nujen element med različnimi ponudniki
enakovreden. Kot končna ocena velja zmno-
žek uteži z oceno ter seštevek vseh zmnož-
kov posameznega ponudnika.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije lahko ponud-
niki dobijo na naslovu naročnika ali po tel.
305-615, med 8. in 10. uro, pri Branku
Kosiju.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 21 dneh po odpiranju po-
nudb.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo objave
o nameri naročila.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo: ga ni bilo.

Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor

Št. 8/1-6690/2-98 Ob-6560
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana,
Cigaletova 15, telefaks 061/130-26-65.

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

3. Kraj izvedbe del: Černelavci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja KKO Černelavci I. faza (gradbena
dela – gradnja kabelske kanalizacije in
naročniškega omrežja – KKO in RNO).

(b), (c), 5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: da.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek:
16. 11. 1998, dokončanje: 23. 12. 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-

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
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lekom Slovenije, d.d., PE Murska Sobota,
Služba za investicije, Bakovska c. 27, 9000
Murska Sobota, Mihalj Agošton, inž., tel.,
telefaks 069/31-622.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 9. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT; virman, 51900-849-84666.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 19. 10. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Mur-
ska Sobota (vložišče).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 10. 1998 ob 12. uri, na naslovu Tele-
kom Slovenije, d.d., PE Murska Sobota,
Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota, sejna
soba 29.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: zne-
sek 750.000 SIT, vrsta: izpolnjeni in potrjeni
obrazec št. 8.5., veljavnost do 11. 11. 1998.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določila Telekoma Slovenije.

12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN)
V ekonomsko-komercialnem pogledu bo

najugodnejši ponudnik tisti, ki bo nudil:
– največji popust v odnosu na priloženi

cenik,
– najkrajše roke,
– najugodnejše plačilne pogoje.
Ponudnik z najnižjo ceno ni nujno naj-

ugodnejši ponudnik.
V tehničnem pogledu je najugodnejši po-

nudnik po naslednjih merilih:
– najugodnejše reference zadnjih treh let,
– zagotavljanje daljših grancijskih rokov,
– po mnenju naročnika najboljše oprem-

ljen ponudnik za zahtevana dela in ki lahko
zagotovi izvedbo razpisanih del v predvide-
nem roku.

16., 17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.,

PE Murska Sobota

Št. 8/1-1/462-9-1/98 Ob-6579
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije d.d., PE Nova Go-
rica, Kidričeva 17, Nova Gorica, telefax
065/28-667.

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

3. Kraj izvedbe del: Idrija.
4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in ocenjena vrednost: krajevni komu-
nikacijski sistem v Idriji.

Orientacijska vrednost znaša:
70,000.000 SIT.

5. Kjer je potrebno sprejemljivost ali nes-
prejemljivost variant: za ponudnika velja nes-
prejemljivost variant.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del: predvideni rok pričetka del je
2. 11. 1998, predvideni rok končanja del
je 24. 12. 1998.

7. Polni naslov službe, od katere se zah-
teva razpisno dokumentacijo: Služba za in-
vesticije, Mario Pavlić ali Alojz Bolčina, po-
slovni prostori Telekoma, Ulica Tolminskih
puntarjev 4, Nova Gorica, tel. št.
065/1210, do 24. 9. 1998.

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo

Ponudbe morajo prispeti na naslov: Te-
lekom Slovenije d.d., PE Nova Gorica, Ki-
dričeva 17 ali neposredno oddane v službi
za investicije Nova Gorica, Ulica Tolminskih
puntarjev 4, najkasneje do 6. 10. 1998 do
10. ure.

Ponudbe morajo biti predane v enem
izvodu in v zapečatenem ovitku z oznako
“Ne odpiraj - ponudba za izvedbo del KKS
Idrija“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 6. 10. 1998, v sejni
sobi Telekoma Slovenije d.d., ulica Tolmin-
skih puntarjev 4, sejna soba v II. nadstropju,
s pričetkom ob 11. uri.

Na odpiranje so vljudno vabljeni vsi pred-
stavniki ponudnikov, ki morajo imeti s seboj
pisna pooblastila za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančno zavarovanje za resnost ponudbe je
bančna garancija v znesku 10% pogodbene
vrednosti, ki traja 10 dni od preteka roka za
sklenitev pogodbe.

11. Glavni pogoj glede financiranja in
plačila in sklicevanja na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja

Plačilo se izvede po opravljenem delu v
roku, ki se določi v pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik, ki mu bo
dodeljeno javno naročilo, bo sklenil z na-
ročnikom pogodbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno - poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: 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 so v skladu s 40. členom ZJN.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril

Merila za dodelitev naročila so: ponud-
bena cena, rok izdelave, reference izvajal-
ca, druga merila, ki so opredeljena v razpi-
snih pogojih investitorja.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: investitor si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
veljajo za najugodnejše ter da korigira ob-
seg del glede na razpisno in projektno do-
kumentacijo.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Nova Gorica

Ob-6580
1. Naziv in poštni naslov naročnika: Sta-

novanjski sklad občine Celje, Trg celjskih
knezov 8, Celje, tel. 063/481-511, faks
063/481-512.

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

3. Kraj izvedbe del: Celje, dvorišče
Knežjega dvorca,Trg celjskih knezov 8-9.

4.(a) Vrsta in obseg gradbenih del in oce-
njena vrednost:

– zaščita arheološke kleti na dvorišču
Knežjega dvorca, gradbena dela na do-
zidavi obstoječih izvedenih armirano be-
tonskih sten- ojačitve srednjeveškega
obzidja in izvedbo AB plošče s temelje-
njem in izdelavo stebrov,

– ocenjena vrednost del je 37,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
15. 10. 1998, dokončanje del 24. 12.
1998.

7.(a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Sta-
novanjski sklad občine Celje, Trg celjskih
knezov 8, Celje, kontaktna oseba: Hren Tat-
jana, tel. 063/481-511, faks
063/481-512.

(b) Razpisno dokumentacijo je možno
zahtevati od 22. 9. do vključno 1. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo.

Cena razpisne dokumentacije znaša
25.000 SIT, nakazilo na ŽR št.
50700-652-25505, sklic na št. 00 185, za
razpisno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 10. 1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: v tajništvo Stanovanjskega
sklada občine Celje, soba št. 2, Trg Celj-
skih knezov 8, Celje.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
9. 10. 1998, v sejni sobi Stanovanjskega
sklada, soba št. 13, Trg Celjskih knezov
8,3000 Celje, ob 12. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: bančna garancija v znesku
1,500.000 SIT, 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: plačilni roki 60 dni, ostalo v razpisni
dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba, priloga raz-
pisni dokumentaciji.

13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril: cena, reference, rok,
plačilni pogoji, garancije na kvaliteto. Naju-
streznejša ponudba posameznega merila
ima najvišji rang. Rangi se ponderirajo.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročilo obsega dela 1.faze ureditve
dvorišča Knežjega dvorca v Celju.

17., 18.
Stanovanjski sklad občine Celje

Št. 10-1021/98 Ob-6581
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Parkirišča, d.o.o.,
Ljubljana, Vodnikov trg 5, tel. 133-01-77,
faks 134-35-64.

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

3. Kraj izvedbe del: Vodnikov trg 5, 1.
nadstropje, Ljubljana.
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4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija poslovnih prostorov v 1. nadstrop-
je stavbe Vodnikov trg 5: gradbena, obrt-
niška dela, strojne in elektro instalacije.

Ocenjena vrednost naročila znaša
18,500.000 SIT. Upoštevale se bodo sa-
mo ponudbe, ki bodo vsebovale vsa razpi-
sana dela. Delnih ponudb se ne bo upošte-
valo.

(b)
(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-

dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jekt za adaptacijo poslovnih prostorov: iz-
delan.

5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del 2. 11. 1998, čas izvedbe v 75
dneh od pričetka del.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Parkirišča, d.o.o., Ljubljana,
Vodnikov trg 5/II, ob delavnikih v času od
8. do 14. ure. Kontaktna oseba Mira Pusto-
vrh, tel. 13-17-282, faks 13-43-564,
e-mail: mira.pustovrh@siol.net.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 10. 1998
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija je na razpolago za pri-
stojbino 10.000 SIT.

Način plačila: virman ali splošna položni-
ca, na račun št. 50101-601-24630 JP Par-
kirišča, d.o.o., z namenom nakazila: pristoj-
bina za razpis adaptacije poslovnih prosto-
rov na Vodnikovem trgu 5, Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 9. 10. 1998 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Parkirišča,
d.o.o., Ljubljana, Vodnikov trg 5/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 9. 10. 1998 ob 10. uri, Javno podjetje
Parkirišča, d.o.o., Ljubljana, Vodnikov trg
5/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo za re-
snost ponudbe v višini5% vrednosti razpisa,
ki mora biti izdana pri ustrezni bančni insti-
tuciji Republike Slovenije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
cene morajo biti obračunane po sistemu
“Cena na enoto mere” in morajo biti fiksne
do dokončanja del.Izvedena dela se obra-
čunavajo z začasnimi mesečnimi situacijami
in končno situacijo na podlagi dejansko iz-
vedenih količin. Ponudnik mora navesti ali
zahteva plačilo avansa pred začetkom del.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik mora predlo-
žiti vzorec podpisane pogodbe s ponudbe-
nim predračunom.

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

tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da ima predpisana dovoljenja za oprav-
ljanje dejavnosti s področja kamor spada
izvedba javnega naročila,

– da je finančno sposoben,
– da ima reference in zadostne proste

tehnične zmogljivosti,
– da ni v postopku prisilne poravnave, v

stečajnem ali likvidacijskem postopku.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do 9. 10. 1998
do 10. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri izbi-
ri najugodnejše ponudbe bodo upoštevana
naslednja merila:

– cena – 50%,
– garancija – 30%,
– plačilni pogoji – 10%,
– rok izvedbe – 10%.
Ponudbe se bodo ocenjevale na podlagi

procentualnega in točkovnega sistema od 1
do 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudbe – Ne odpi-
raj” in številka objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS z navedbo predmeta naročila.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
naslov odpošiljatelja,

– dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: JP Parkirišča, d.o.o., Vodnikov trg 5,
Ljubljana, tel. 13-17-282, II. nadstropje,

– skupni ogled prostorov, ki se bodo
adaptirali, je 23. 9. 1998 ob 9. uri na Vod-
nikovem trgu 5, I. nadstropje, Ljubljana.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna namera o naročilu ni bila objav-
ljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
52 z dne 24. 7. 1998, Ob-5050 v obvestilo
ponudnikom o neuspelem razpisu pa dne
4. 9. 1998.

Javno podjetje Parkirišča, d.o.o.

Št. 1-0032/98 Ob-6582
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, telefaks 0601/64-582.

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

3. Kraj izvedbe del: Zagorje ob Savi.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja območja Repnik–Zahod.

Vrednost dodeljenega naročila v celoti je
26,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih predlogov.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
januar 1999, končanje del maj 1999 (90
delovnih dni).

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2,
Zagorje ob Savi, Sandi Grčar, tel.
0601/64-100, telefaks 0601/64-582.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo lah-
ko zainteresirani ponudniki dvignejo na na-
slovu naročnika pri Jasni Marinšek do
14. 10. 1998 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sno dokumentacijo lahko dvignejo ponudni-
ki proti plačilu 10.000 SIT na žiro račun
naročnika št. 52720-601-18631 sklic na
številko 10.1.42.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe predložijo po-
nudniki prevzemnici Jasni Marinšek najka-
sneje do 19. 10. 1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo dne 19. 10. 1998 ob 10. uri,
na naslovu naročnika: Rudnik Zagorje v zapi-
ranju, d.o.o., Zagorje ob Savi – sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo v ponudbi predložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti javnega razpisa z veljav-
nostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se izvajajo v skladu z določili zakona
o izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je in navodil o izvrševanju proračuna v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

ostale strokovne delavce.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka,
– dosedanje izkušnje, reference pred-

vsem na področju predmeta javnega razpi-
sa – 4 točke,

– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik – 3
točke,

– kadrovska struktura in strokovne refe-
rence zaposlenih – 2 točki,

– razmerje cena/kvaliteta storitev ter
ostali komercialni pogoji – 5 točk.
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Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki dobijo vse dodatne informa-
cije o naročilu na naslovu naročnika pri San-
diju Grčarju.

17., 18.
Rudnik zagorje v zapiranju, d.o.o.,

Zagorje ob Savi

Ob-6583
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Črenšovci, Prekmurske
čete 20, Črenšovci, Črenšovci, tel.
069/70-603, faks 069/70-603.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Trnje.
4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: izgradnja
strojno tehnološkega dela in elektroin-
štalacij na čistilni napravi za KS Čren-
šovci.

Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

5. Ponudniki morajo ponudbo predložiti
po priloženem popisu del.

6. Predvideni rok izgradnje: od 1. 11.
1998 do 30. 6. 1999.

7. Ponudniki lahko zahtevajo razpisno
dokumentacijo vsak delovni dan, na naslo-
vu: Občina Črenšovci, Črenšovci, Prekmur-
ske čete 20, 9232 Črenšovci.

Zadnji rok za prejem razpisne dokumen-
tacije je 10 dni pred iztekom razpisnega
roka.

Na omenjenem naslovu lahko ponudniki
dobijo na vpogled tudi kompletno projektno
dokumentacijo.

8. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
na naslovu naročnika najkasneje do 12. ure
tridesetega dne od objave razpisa.

Ponudniki predložijo ponudbe v zaprti
kuverti z označbo “Ne odpiraj, ponudba za
izgradnjo strojno tehnološkega dela in elek-
troinštalacij na čistilni napravi za KS Čren-
šovci”.

9. Javno odpiranje ponudb bo drugi de-
lovni dan po poteku razpisnega roka v sejni
sobi Občine Črenšovci ob 12. uri.

10. Zahteva se bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 10% od vrednosti
razpisanih del.

11. Dela se izvajajo brez avansa. Plače-
vanje po mesečnih situacijah z zapadlostjo
60 dni od datuma izstavitve situacije.

12. Zahtevana pravna oblika ponudnika:
družba z omejeno odgovornostjo, delniška
družba.

13. Ponudniki lahko umaknejo ponudbe
pred javnim odpiranjem.

14. Merila za dodelitev naročila:
– reference na tovrstnih objektih – 60

točk,
– cena – 30 točk,
– fiksnost cene – 5 točk,
– plačilni pogoji – 5 točk,
– ostala merila določena z razpisno do-

kumentacijo,
– najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-

ugodnejši ponudnik.
15. Ponudniki bodo obveščeni o izidu

javnega razpisa v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

16. Dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom lahko ponudniki dobijo pri pod-
jetju Atrij, d.o.o., Gajska 39, Odranci, Kola-
rič Anton, tel. 069/71-245.

Občina Črenšovci

Št. 01/98 Ob-6584
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Krajevna skupnost Cerkvenjak, Cerk-
venjak 25, Cerkvenjak.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno odpiranje ponudb
na podlagi razpisa.

3. Kraj izvedbe del: dela se bodo izvaja-
la v naselju Čagona KS Cerkvenjak.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: poso-
dobitev krajevne ceste spodnji in zgor-
nji ustroj vključno z asfaltom BNOS de-
beline 6 cm.

Ocenjena vrednost celotne investicije je
9,000.000 SIT. Dela se bodo izvajala do
vrednosti 5,000.000 SIT.

(b), (c), 5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok za zače-
tek del 10. 10. 1998 in dokončanje
10. 11. 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kra-
jevna skupnost Cerkvenjak, Cerkvenjak 25,
2236 Cerkvenjak.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 10. 1998
vsak delovnik od 7. do 10. ure na KS
Cerkvenjak.

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

predložiti ponudbo: do vključno 25. 9.
1998 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Krajevna skupnost
Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerk-
venjak.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 9. 1998 ob 9. uri v prostorih KS Cerk-
venjak, Cerkvenjak 25.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po obračunskih situacijah opravlje-
nih del.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: bo sklenitev medse-
bojne pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

– dokaz o registraciji podjetja in višine
kapitalskega vložka ter plačilna sposobnost,

– reference za podobna dela.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 28. 9. 1998.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena vključno s promet-

nim davkom za celoto razpisanih del po pro-
jektu in popisu del,

– ugodnejši rok plačila,
– reference za podobna dela.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba, tajnik KS, Jože Kra-
ner, tel. 062/737-115.

17., 18.
Krajevna skupnost Cerkvenjak

Št. 401/98-2 Ob-6585
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Novo mesto, Kan-
dijska cesta 4, Novo mesto, tel.
068/322-116.

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

3. Kraj izvedbe del: Novo mesto, Kandij-
ska c. 4.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zame-
njava ravne strehe na poslovni stavbi,
10,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 18 dni po
podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Novo mesto, tajništvo,
8000 Novo mesto, Kandijska c. 4.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 9. 1998
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT z virmanskim nalogom, (predlo-
žiti potrjen izvod), na žiro račun
52100-603-30715 s pripisom “javni razpis
za gradbena dela”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 9. 1998 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom Novo me-
sto – tajništvo, Kandijska c. 4, 8000 Novo
mesto.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave razpisa v Uradnem
listu RS.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29.9. 1998 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Novo mesto, 8000 Novo mesto, Kandijska
c. 4, sejna soba, št. 41/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od vrednosti
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
navedena v pogodbi v razpisni dokumenta-
ciji.

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

morejo umakniti ponudbe: 29. 9. 1998 po
11. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): rok iz-
vršitve del, cena, reference, z vrednotenjem
po navedenem vrstnem redu.
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16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: samo pisno do 24. 9. 1998 do 12. ure
na naslovu pod 1. točko.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
59 z dne 21. 8. 1998.

Zdravstveni dom Novo mesto

Št. 42/98 Ob-6586
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Dom starejših ob-
čanov Polde Eberl-Jamski na Izlakah,
Občina Zagorje ob Savi.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

– investitor bo vsa razpisana dela oddal
v celoti enemu izvajalcu brez delitev na po-
samezne sklope,

– ocenjena vrednost del, ki se oddaja
(gradbeno-obrtniška in instalacijska dela) za
prekritje vmesnega vhodnega prostora, dvi-
galo in povezovalni hodnik znaša
80,500.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne spre-
jema variantnih rešitev in predlogov, ponud-
niki morajo ponudbe oblikovati skladno s
projektno dokumentacijo.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
november 1998, dokončanje del: marec
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2c, 1410 Za-
gorje ob Savi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS do vključno 20
dni po njegovem izidu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ŽR
52720-601-12900, IN-TACT, d.o.o., C.
20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi – od-
škodnina v višini 35.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 10. 1998 do 12. ure, na naslov:
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2c, 1410 Za-
gorje ob Savi.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj”
in številko objave v Uradnem listu RS s pred-
metom javnega naročila ter oznako ponud-
nika.

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

javno odpiranje ponudb bo 21. 10. 1998
ob 10. uri v prostorih Doma starejših obča-
nov Polde Eberl-Jamski na Izlakah.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku banč-

no garancijo v višini 10% od vrednosti po-
nudbe veljavno do izteka opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila po mesečnih situacijah v obdobju 60
dni po njihovih potrditvah od strani nadzor-
nega organa naročnika.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante skladno s po-
goji iz razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje navedenih pogojev je
detajlno opredeljen v razpisni dokumentaci-
ji skladno z 9. členom “odredbe o obvezni
vsebini razpisa in ponudbene dokumentaci-
je” (Ur. l. RS, št. 33/97 in 63/97).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb (20. 10. 1998 do 10. ure) po tem
roku lahko naročnik vnovči garancijo za re-
snost ponudbe kolikor bo ponudnik izbran
kot najugodnejši in bo ponudbo umaknil ali
spremenil pogoje iz nje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN natančneje opredeljena, izhodišča
za izbor najugodnejšega ponudnika pa bo-
do: reference, ponujena cena, plačilni po-
goji, rok izgradnje in ostale ugodnosti.

16., 17., 18.
Občina Zagorje ob Savi

Št. 352-15/97 Ob-6592
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15,
Škofja Loka.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis gradbenih
del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Škofjeloški grad,
Škofja Loka.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: nada-
ljevanje sanacijskih del na SV stolpu
Škofjeloškega gradu.

(b), (c), 5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
8. 11. 1998, čas izvedbe: 30 delovnih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škof-
ja Loka, kontaktna oseba Vili Eržen,
tel.064/624-190.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 10. 1998,
med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): 5.000 SIT
in način plačila: virman ali gotovina.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 10. 1998 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Škofja Loka, Poljan-
ska c. 2, sprejemna pisarna – vložišče –
soba št. 5, 4220 Škofja Loka, s pripisom
“Ne odpiraj! Ponudba – Grad”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 10. 1998, ob 12.15 na Občini Škofja
Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka,
pritl.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
sofinanciranje, plačilo po potrjenih zaključ-
nih situacijah.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): naj-
ugodnejša cena in plačilni pogoji, referen-
ce o opravljanju podobnih del, ostala merila
v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: v razpisni dokumentaciji.

17., 18.
Občina Škofja Loka

Št. 352-15/97 Ob-6594
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15,
Škofja Loka.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis gradbenih
del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: cerkev Marijinega
oznanjenja, Crngrob.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: delna
sanacija prezbiterija cerkve Marijinega
oznanjenja v Crngrobu.

(b), (c), 5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
8. 11. 1998, čas izvedbe: 30 delovnih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škof-
ja Loka, kontaktna oseba Vili Eržen,
tel.064/624-190.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 10. 1998,
med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT in način plačila: virman ali gotovina.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 10. 1998 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Škofja Loka, Poljan-
ska c. 2, sprejemna pisarna – vložišče –
soba št. 5, 4220 Škofja Loka, s pripisom
“Ne odpiraj! Ponudba – Crngrob”.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 10. 1998, ob 14.15 na Občini Škofja
Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka,
pritl.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
sofinanciranje, plačilo po potrjenih zaključ-
nih situacijah.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): naj-
ugodnejša cena in plačilni pogoji, referen-
ce o opravljanju podobnih del, ostala merila
v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: v razpisni dokumentaciji.

17., 18.
Občina Škofja Loka

Ob-6595
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Parmska
ul. 1.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va strehe in oken Vrtca Oton Župančič.

Ocenjena vrednost: 15,500.000 SIT.
(b), (c), 5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 20. 11.
1998 do 25. 12. 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, so-
ba 255/II. nad., Bojana Pogačnik, med 8.
in 12. uro, vsak delovnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT, ŽR: 50100-845-50358 s pri-
pisom “JR-72”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 10. 1998 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana, soba 255/II nad., Bojana Po-
gačnik, osebno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 10. 1998 ob 13.15, Adamič Lundrovo
nabrežje 2, pred sobo št. 143 v I. nad-
stropju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
nepreklicna bančna garancija na prvi poziv
v višini 10% ponudbene vrednosti v času
trajanja 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

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

morejo umakniti ponudbe: 5. 10. 1998 od
13. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena, najustreznejše reference.

16., 17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Ob-6596
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, Ljubljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Etnograf-
ski muzej, objekt št. 27, Metelkova.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija ostrešja in izvedba AB plošče
nad III. nadstropjem Etnografskega mu-
zeja v Ljubljani.

Ocenjena vrednost: 38,000.000 SIT.
(b), (c), 5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: november
1998 – december 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, so-
ba 255/II. nad., Bojana Pogačnik, med 10.
in 12. uro, vsak delovnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT, ŽR: 50100-845-50358 s pri-
pisom JR-74.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 10. 1998 do
12.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana, soba 255/II nad., Bojana Po-
gačnik, osebno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 10. 1998 ob 13. uri, Adamič Lundro-
vo nabrežje 2, pred sobo št. 143/I. nad-
stropju.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
nepreklicna bančna garancija na prvi poziv
v višini 10% ponudbene vrednosti v času
trajanja 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.

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

morejo umakniti ponudbe: 19. 10. 1998
od 12.45.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena, reference.

16., 17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Št. 351-2/98 Ob-6599
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-55-79.

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

3. Kraj izvedbe del: Zgornja Velka, Tra-
te 3.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno obrtniška in instalacijska dela na
stanovanjskem objektu, ocenjena vred-
nost celote znaša 11,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
predloži variantno ponudbo.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
25. 10. 1998, dokončanje del 25. 11.
1998.

7. (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, Mitja Krtelj, tel.
061/178-52-08, telefaks 061/178-55-79.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 9. 1998,
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

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

predložiti ponudbo: 9. 10. 1998 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 10. 1998 ob 10. uri v sejni sobi, na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
cene z veljavnostjo do vključno datuma ve-
ljavnosti ponudbe, to je do 7. 1. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: skladno z določili posebnih razpisnih
pogojev.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov gradbenih del, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika gradbenih del in finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: skladno z določili posebnih razpi-
snih pogojev.
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14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 1. 1999.

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

1. usposobljenost in sposobnost ponud-
nika za realizacijo razpisanih del (0-85 točk),

2. plačilni pogoji (1 točka za vsakih 10
dni daljši plačilni rok od zahtevanega),

3. rok izvedbe del (2 točki za vsak me-
sec krajši rok izvedbe naročila od zahteva-
nega),

4. garancijski pogoji (0,5 točke za vsak
mesec daljši garancijski rok od zahtevane-
ga),

5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
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 veljavno ponudbeno ceno, ki
se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,6,
tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s šte-
vilom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši. Najugodnejša ponudba je tista,
ki po vseh vrednostenjih skupaj doseže naj-
večji rezultat.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 20. 10.
1998.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, dne
31. 7. 1998 pod št. Ob-5295, objava o
izidu pa dne 18. 9. 1998.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 0001/98 Ob-6600
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RTH SOUND, d.n.o., Koroška cesta
54, Maribor, telefaks 069/45-533.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): reference in plačilni po-
goji.

3. Kraj izvedbe del: Predanovci 21,
9201 Puconci.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:
68,000.000 SIT.

(b), (c), 5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi tudi svo-
jo varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek 5. 10.
1998 in zaključek I. faze 15. 12. 1998 ozi-
roma zaključek 2. faze 15. 3. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: To-
mislav Hibler, Predanovci 21, Puconci.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 9. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
20.000 SIT na podjetje Petra Commerce,
d.o.o., ŽR 50730-601-182174.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 9. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Tomislav Hibler, Predanovci
21, 9201 Puconci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 10. 1998 ob 10. uri, na naslovu: Tomi-
slav Hibler, Predanovci 21, Puconci.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
50% od vrednosti naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
sklicevanje na druga določila.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni predpisana.

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:
priznana sposobnost po zakonu.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20 dni od datu-
ma sprejetja ponudbe – 20. 10. 1998.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izvaja-
nje podobnih del na drugih objektih in fi-
nančna sposobnost izvajalca.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije se dobijo
na naslovu: Tomislav Hibler, Predanovci 21,
9201 Puconci, tel. 069/45-533.

17., 18.
Petra-Commerce, trgovsko in gostinsko

podjetje, d.o.o., Šmarje pri Jelšah

Št. 64/18-387 Ob-6616
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Naklo, Glavna cesta 24, Na-
klo, kont. oseba Drago Goričan, tel.
064/471-890, faks 064/471-688.

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

3. Kraj izvedbe del: naselje Cegelnica,
Občina Naklo.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja fekalnega kanala od AC Kranj–Jese-
nice do glavne ceste v Naklem, orienta-
cijska vrednost 7,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in dokon-

čanja del ali čas izvedbe: začetek 15. oktobra
1998, zaključek 15. decembra 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. oktober 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): 4.000 SIT
s položnico na račun: 51500-630-50181.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. oktober 1998 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Naklo, Glavna cesta
24, 4202 Naklo v zapečateni kuverti s pripi-
som “kanalizacija Cegelnica”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. oktober 1998 ob 11.30, Občina Naklo,
Glavna cesta 24, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora kot garancijo za resnost po-
nudbe predložiti akceptni nalog v višini 10%
ponudbenega zneska.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

12.
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 spsobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 15. 11.
1998.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naslov Občina Naklo, Glavna cesta 24,
Naklo, Drago Goričan.

17., 18.
Občina Naklo

Št. 1/98 Ob-6617
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Mengeš, Slovenska c. 30,
Mengeš, faks 738-981.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): zbiranje ponudb.

3. Kraj izvedbe del: Mengeš, Trdinov trg.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev parkirišča ob pokopališkem zidu,
vrednost celotnih del 6,500.000 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: od 10. 10.
1998 do 28. 10. 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Mengeš, Slovenska cesta 30, Odde-
lek za komunalno gospodarstvo in urejanje
prostora.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 9. 1998
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): doku-
mentacija se lahko dvigne ob predložitvi do-
kazila o plačilu 5.000 SIT na žiro račun
Občine Mengeš: 50120-630-810251 s pri-
pisom ureditev parkirišča ob pokopališkem
zidu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 2. 10.
1998 do 12. ure na naslov: Občina Men-
geš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: interesenti morajo oddati po-
nudbe v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj
– prijava na javni razpis – ureditev parki-
rišča ob pokopališkem zidu na naslov: Ob-
čina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234
Mengeš.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek
5. 10. 1998 ob 10. uri v prostorih Občine
Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Men-
geš.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe mora ponudnik predlo-
žiti akceptni nalog v višini 10% od ponujene
cene, ki ga bo investitor vnovčil v primeru,
če izbrani izvajalec ne bo podpisal pogodbe
pod pogoji, ki jih je navedel v ponudbi.

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

morejo umakniti ponudbe: do 2. 10. 1998
do 12. ure.

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

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

– ponujena cena in plačilni pogoji, naj-
cenejši ni nujno najugodnejši,

– reference,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– ostale ugodnosti.
16., 17., 18.

Občina Mengeš

Št. 403-02-2/98-5 Ob-6618
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
Ptuj.

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

3. Kraj izvedbe del: mesto Ptuj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
vitvena dela Rajšpova–Rogozniška–Dor-
navska.

Ocenjena vrednost 45,000.000 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: ponudba v enem sklopu
vse skupaj.

(c).
5. (a).
(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, dokončanje v roku 30 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ptuj, 2250 Ptuj, Mestni trg
1, soba št. 58.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 9. 1998 do
15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT virmanski nalog M.O.P. št. ŽR
52400-630-20701.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 10. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, 2250
Ptuj, Mestni trg 1, soba št. 58.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 10. 1998 ob 12. uri Mestna občina Ptuj,
Mestni trg 1, mala sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene
vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po situacijah obračunske mesečne
in končna v roku 60 dni od dneva izstavitve.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora izpolniti vse pogoje
kateri so navedeni v poglavju 10 razpisne
dokumentacije katero prevzame vsak po-
nudnik.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3. 10. 1998 do
12. ure.

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

– ponudbena cena 50%,
– reference ponudnika 20%,
– rok dokončanja del 10%,
– garancijski rok 10%,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti 5%,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev

5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih in drugih razlogov.

17., 18.
Mestna občina Ptuj

Št. 03/11548/98 Ob-6619
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, (za PE Ljubljana, Stegne 19,
Ljubljana), faks 061/151-20-03.

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

3. Kraj izvedbe del: Telekomunikacijsko
območje Telekom Slovenije, d.d., PE Ljub-
ljana:

1. KKO in RNO Zagradec,
2. Optični kabel Ljubljana–Litija, od-

sek Dol–Kresnice–Hotič.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: “grad-
nja kabelskih omrežij na telekomunika-
cijskem območju Telekom Slovenije,
d.d., PE Ljubljana”, za naslednja dva ob-
jekta:

1. KKO in RNO Zagradec –
65,000.000 SIT,

2. Optični kabel Ljubljana–Litija, odsek
Dol–Kresnice–Hotič – 85,000.000 SIT.

(b), (c).

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik ne more
ponuditi svoje variante.

(b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek:
17. 11. 1998, zaključek: 30. 4. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumnetacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v Investicijski službi Telekom Slove-
nije, d.d., PE Ljubljana, osebno pri Romanu
Miheliču.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki prevzamejo od 23. 9.
1998 do 25. 9. 1998 med 9. in 12. uro v
poslovni stavbi Telekom Slovenije, d.d., PE
Ljubljana, Cigaletova 10, Ljubljana, soba
218, tel. 061/130-20-91.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sno dokumnetacijo lahko ponudniki dvigne-
jo proti potrdilu o plačilu 15.000 SIT. Plači-
lo se izvrši na žiro račun št.
50100-849-87150.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 19. 10. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Steg-
ne 19, Ljubljana, ali oddajte osebno v pisar-
ni vložišča poslovne stavbe Stegne 19, Ljub-
ljana, soba 4B-18.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 20. 10. 1998 v sejni
sobi št. 4A-06, poslovne stavbe Telekom
Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, s
pričetkom ob 9. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

ad1) 6,5 mio SIT,
ad2) 8,5 mio SIT,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne

dokumentacije.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok: 90 dni od datuma izstavitve si-
tuacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: v skladu z zahtevami razpisne doku-
mentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): za iz-
bor najugodnejšega ponudnika so oprede-
ljena v razpisni dokumentaciji naročnika in
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so: cena, roki izvedbe del, splošne referen-
ce ponudnika in kvaliteta že opravljenih del
za naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije, najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na javni razpis se lahko prijavijo izvajal-
ci del, ki so registrirani za gradnjo teleko-
munikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre, odgovarjajočo
opremo in dovoljenje za opravljanje razpisa-
nih del.

17., 18.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Ob-6677A
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija RS za ceste.

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

3. Kraj izvedbe del: Pragersko.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja cestno železniškega prehoda v Pra-
gerskem cesta Slovenska Bistrica–Haj-
dina odsek 1290.

Ocenjena vrednost celote je 9,500.000
SIT.

(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora poleg morebitne
variante obvezno oddati tudi ponudbo, ki je
v celoti v skladu z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe je
7 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 9. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
3.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko poravnajo na blagajni (soba
416) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 10. 1998 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, soba 123/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Sanacija cestno železniškega prehoda v
Pragerskem.” - P.F. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 10. 1998 ob
9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 285.000 SIT, ki mora veljati vsaj 45 dni
od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz prora-
čunskih sredstev Republike Slovenije. Na-
ročnik bo plačal opravljena dela v rokih pla-
čil, navedenih v zakonu o izvrševanju prora-
čuna (Ur. l. RS, št. 5/96) in spremembah in
dopolnitvah zakona (Ur. l. RS, št. 34/98) in
navodilih o izvrševanju proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumnetacijo in obraz-
ce zahtevane v poglavju 10, razpisne doku-
mentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 12. 1998.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne inforamcije posreduje Polo-
na Fazarinc, dipl. inž., Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, soba
311a, tel. 178-84-18.

17., 18.

Ob-6677B
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija RS za ceste.

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

3. Kraj izvedbe del: Šmarješke Toplice
– Dol. Kronovo.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija ceste R 3-667 Šmarješke To-
plice–Dol. Kronovo.

Ocenjena vrednost celote je
10,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora poleg morebitne
variante obvezno oddati tudi ponudbo, ki je
v celoti v skladu z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe je
30 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-

taktna oseba je Irena Skubic, tel.
178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 9. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
3.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko poravnajo na blagajni (soba
416) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 10. 1998 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, soba 123/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Rekonstrukcijo ceste R3-667 Šmarješke
Toplice–Dol.Kronovo.2 - T.P. Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 10. 1998 ob
10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 300.000 SIT, ki mora veljati vsaj 45 dni
od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz prora-
čunskih sredstev Republike Slovenije. Na-
ročnik bo plačal opravljena dela v rokih pla-
čil, navedenih v zakonu o izvrševanju prora-
čuna (Ur. l. RS, št. 5/96) in spremembah in
dopolnitvah zakona (Ur. l. RS, št. 34/98) in
navodilih o izvrševanju proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumnetacijo in obraz-
ce zahtevane v poglavju 10, razpisne doku-
mentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 12. 1998.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne inforamcije posreduje Tibor
Praprotnik, dipl. inž., Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, soba
308, tel. 178-84-09.

17., 18.

Ob-6677C
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija RS za ceste.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Podtabor–Zvirče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va ceste R 3-636/1126 Podtabor–Zvir-
če od km 9.700 do km 11.200.

Ocenjena vrednost celote je
15,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora poleg morebitne
variante obvezno oddati tudi ponudbo, ki je
v celoti v skladu z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe je
10 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 9. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
3.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko poravnajo na blagajni (soba
416) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 10. 1998 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, soba 123/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Obnovo ceste R 3-636/1126 Podtabor–
Zvirče”. - J.G. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 10. 1998 ob
9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 450.000 SIT, ki mora veljati vsaj 45 dni
od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna (Ur. l.
RS, št. 5/96) in spremembah in dopolnitvah
zakona (Ur. l. RS, št. 34/98) in navodilih o
izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in obraz-
ce zahtevane v poglavju 10, razpisne doku-
mentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 8. 12. 1998.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne inforamcije posreduje Janez
Gorenc, dipl. inž., Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, soba
318, tel. 178-84-08.

17., 18.

Ob-6677Č
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija RS za ceste.

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

3. Kraj izvedbe del: Prem–Ribnica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja mostu čez Marinski žleb v Jakšu na
cesti G1-6 odsek 340 v km 1+830 Rib-
nica–Prem.

Ocenjena vrednost celote je
15,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora poleg morebitne
variante obvezno oddati tudi ponudbo, ki je
v celoti v skladu z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe je
90 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 9. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
5.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko poravnajo na blagajni (soba
416) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 10. 1998 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, soba 123/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Sanacija mostu čez Marinski žleb v Jak-
šu.” - D.P. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 10. 1998
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 450.000 SIT, ki mora veljati vsaj 45 dni
od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz prora-
čunskih sredstev Republike Slovenije. Na-
ročnik bo plačal opravljena dela v rokih pla-
čil, navedenih v zakonu o izvrševanju prora-
čuna (Ur. l. RS, št. 5/96) in spremembah in
dopolnitvah zakona (Ur. l. RS, št. 34/98) in
navodilih o izvrševanju proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumnetacijo in obraz-
ce zahtevane v poglavju 10, razpisne doku-
mentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 12. 1998.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Dušan Pirc, grad. teh., Družba za dr-
žavne ceste, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a,
soba 321, tel. 178-84-04.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 353-8/91 Ob-6686
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Izola, Sončno nabrežje 8,
Izola, postopek za izbiro izvajalca brez ome-
jitev vodi Urad za komunalni razvoj, Postonj-
ska 3, Izola, kont. oseba je Podbreznik Mar-
tin, inž. gradb., tel. 066/480-220 ali
480-200, faks 480-210.

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

3. Kraj izvedbe del: Mala Seva, Lucija.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela za izvedbo primarnega fekal-
nega kolektorja od Male Seve do Lucije
v dolžini približno 1.200 m.

Orientacijska vrednost del znaša:
32,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik v osnovni ponudbi ne
sme ponuditi variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
za pričetek del je november 1998, rok do-
končanja razpisanih del je februar 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumnetacijo lahko interesenti dvig-
nejo na Uradu za komunalni razvoj, Postonj-
ska ul. št. 3, Izola, do 2. 10. 1998 pri Pod-
breznik Martinu tel. 066/480-220, ob pred-
ložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije.

(b).
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): cena
razpisne dokumentacije je 20.000 SIT, na-
čin plačila razpisne dokumentacije: na žiro
račun Občine Izola št. 51430-630-90025
z navedbo predmeta naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
19. 10. 1998, do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Izola, Urad za komu-
nalni razvoj, Postonjska ul. št. 3, 6310 Izo-
la, v glavni pisarni – vložišču urada, soba št.
1, pri prevzemniku Klara Glassi.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo premeta javnega na-
ročila “Javni razpis – kanalizacija mala Se-
va–Lucija”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek
19. 10. 1998 ob 10. uri v sejni sobi Urada
za komunalni razvoj, Postojnska 3, Izola.
Odpiranje vodi predsednik komisije Pod-
breznik Martin, inž. gradb.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s se-
boj pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklopu
ponudbene dokumentacije predložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
razpisane vrednosti del. Trajanje bančne ga-
rancije mora biti skladno z opcijo ponudbe.

Glavni pgoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja

11. Ponudniki, ki bodo sodelovali na jav-
nem razpisu se morajo izkazati z dokazilom
o registraciji in odločbo upravnega organa
o opravljanju dejavnosti za razpisano vrsto
del, obrazci BON 1, BON 2 ali BON 3,
oziroma drugim izkazom iz katerega je raz-
vidna finančna sposobnost za izvedbo po-
sla, ter podatkom o razpolaganju z elementi
opreme potrebne za izvedbo del.

Ponudba mora veljati do 30. 11. 1998.
Predvideni datum objave javnega razpi-

sa: 18. 9. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve jav-

nega naročila: 6. 11. 1998.
12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila teže in

način uporabe meril (21. člen ZJN)

– raven celovitosti ponudbe,
– ponudbena cena,
– kvaliteta,
– doseganje zahtevanih parametrov,
– rok izvedbe,
– obseg in rok garancije (odzivni rok,

rok za odpravo napak),
– dosedanje reference ponudnika in mo-

rebitnih podizvajalcev na enakih ali sorod-
nih delih,

– usposobljenost ponudnika (splošna),
– sposobnost ponudnika (konkretna),
– druge posebne ugodnsoti, prednosti.
16. Morebitne druge informacije o

naročilu
Ponudniki bodo o izbiri najugodenjšega

ponudnika obveščeni v roku 30 dni po us-
pelem javnem odpiranju ponudb.

17., 18.
Občina Izola

Št. 1796/98 Ob-6666
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana,
faks 312-542.

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

3. Kraj izvedbe del: RTP 110/20 kV Po-
lje-Yulon.

4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: izvajanje
gradbenih del za polaganje 20 kV kabla
od RTP 110/20 kV Polje-Yulon, v skupni
vrednosti 11,000.000 SIT.

Upoštevali bomo samo ponudbe, ki bo-
do vsebovale vsa razpisana dela, delnih po-
nudb ne bomo upoštevali.

5. Datum predvidenega pričetka del in
dokončanja del ali časa izvedbe: začetek
del je predviden v novembru 1998, predvi-
den rok izvedbe je 1 mesec.

6. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerja-
nec, tel. 131-52-55 v sobi št. 20 na naslo-
vu Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do 25. 9. 1998, za plačilo 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
Elektro Ljubljana št. 50102-601-90004.

7. Oddaja ponudb
Prijava ponudnika mora biti oddana v za-

prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika: Javno podjetje Elektro
Ljubljana, d.d., Služba za javna naročila,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.

Prijava naj ima obvezno pripisano “Javni
razpis - Ponudba za izbiro izvajalca za izva-
janje gradbenih del za polaganje 20 kV kab-
la od RTP 110/20 kV Polje-Yulon – Ne
odpiraj! ”.

Naročnik bo upošteval le tiste prijave, ki
bodo prispele na naslov naročnika v skladu
s predhodnim odstavkom do 7. 10. 1998
do 14. ure.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane po pošti do 2. 10.
1998

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 13. 10.

1998, ob 10. uri v sejni sobi št. 119 druž-

be Elektro Ljubljana, Slovenska 58/I v
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Finančno zavarovanje resnosti ponud-
be: ponudnik mora predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 5% od vred-
nosti ponudbe, z veljavnostjo 80 dni od dne-
va objave v Uradnem listu RS.

10. Plačilni pogoji: gotovinsko plačilo ali
kompenzacija neplačane električne energi-
je brez stroškov kompenzacije.

11. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti

Ponudnik je lahko gospodarska družba
in samostojni podjetnik, ki mora predložiti
naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 30 dni,

– BON 1, BON 2 oziroma BON 3, ne
starejši od 30 dni,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni.

12. Opcija ponudbe je 80 dni po objavi
v Uradnem listu RS.

13. Merila:
– skupna ponudbena cena (60% delež),
– plačilni pogoji (10% delež),
– potrjene reference ponudnika pri iz-

vedbi gradbenih del pri Elektro Ljubljani
(10% delež),

– rok izvedbe del (20% delež).
Javno podjetje

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1746/98 Ob-6667
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana,
faks 312-542.

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

3. Kraj izvedbe del: RTP 110/20 kV Čr-
nuče.

4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del
in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: dobava in monta-
ža jeklene nadstrešnice v RTP 110/20 kV
Črnuče v skupni vrednosti 11,000.000 SIT.

Upoštevali bomo samo ponudbe, ki bo-
do vsebovale vsa razpisana dela, delnih po-
nudb ne bomo upoštevali.

5. Datum predvidenega pričetka del in
dokončanja del ali časa izvedbe: začetek
del je predviden v novembru 1998, predvi-
den rok izvedbe je 2 meseca.

6. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerja-
nec, tel. 131-52-55 v sobi št. 20 na naslo-
vu Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do 25. 9. 1998, za plačilo 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
Elektro Ljubljana št. 50102-601-90004.

7. Oddaja ponudb
Prijava ponudnika mora biti oddana v za-

prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
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naslova naročnika: Javno podjetje Elektro
Ljubljana, d.d., Služba za javna naročila,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.

Prijava naj ima obvezno pripisano “Javni
razpis - Ponudba za izbiro izvajalca za izva-
janje obrtniških del za dobavo in montažo
jeklene nadstrešnice v RTP 110/20 kV Čr-
nuče – Ne odpiraj! ”.

Naročnik bo upošteval le tiste prijave, ki
bodo prispele na naslov naročnika v skladu
s predhodnim odstavkom do 7. 10. 1998
do 14. ure.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane po pošti do 2. 10.
1998.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 9. 10.

1998, ob 12. uri v sejni sobi št. 119 druž-
be Elektro Ljubljana, Slovenska 58/I v
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Finančno zavarovanje resnosti ponud-
be: ponudnik mora predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 5% od vred-
nosti ponudbe, z veljavnostjo 80 dni od ob-
jave v Uradnem listu RS.

10. Plačilni pogoji: gotovinsko plačilo ali
kompenzacija neplačane električne energi-
je brez stroškov kompenzacije.

11. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti

Ponudnik je lahko gospodarska družba
in samostojni podjetnik, ki mora predložiti
naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 30 dni,

– BON 1, BON 2 oziroma BON 3, ne
starejši od 30 dni,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni.

12. Opcija ponudbe je 80 dni po objavi
v Uradnem listu RS.

13. Merila
– skupna ponudbena cena (70% delež),
– plačilni pogoji (10% delež),
– potrjene reference ponudnika pri iz-

vedbi gradbenih in obrtniških del pri Elektro
Ljubljani (10% delež),

– rok izvedbe del (10% delež)
Javno podjetje

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1794/98 Ob-6669
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana,
faks 312-542.

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

3. Kraj izvedbe del
– DV 400 kV (Beričevo-Divača) - RTP

Cerknica,
– RTP Črnuče - RTP Bežigrad.
4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: dobava in
montaža optičnega kabla DV 400 kV
(Beričevo-Divača) - RTP Cerknica in RTP

Črnuče - RTP Bežigrad v skupni vrednosti
43,000.000 SIT.

Upoštevali bomo samo ponudbe, ki bo-
do vsebovale vsa razpisana dela, delnih po-
nudb ne bomo upoštevali.

5. Datum predvidenega pričetka del in
dokončanja del ali časa izvedbe: predvideni
rok dobave in montaže je 3 mesece.

6. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerja-
nec, tel. 131-52-55 v sobi št. 20 na naslo-
vu Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do 25. 9. 1998, za plačilo 30.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
Elektro Ljubljana št. 50102-601-90004.

7. Oddaja ponudb
Prijava ponudnika mora biti oddana v za-

prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika: Javno podjetje Elektro
Ljubljana, d.d., Služba za javna naročila,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.

Prijava naj ima obvezno pripisano “Javni
razpis - Ponudba za izbiro izvajalca za izva-
janje gradbenih del za polaganje 20 kV kab-
la od RTP 110/20 kV Polje-Yulon – Ne
odpiraj! ”.

Naročnik bo upošteval le tiste prijave, ki
bodo prispele na naslov naročnika v skladu
s predhodnim odstavkom do 7. 10. 1998
do 14. ure.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane po pošti do 2. 10.
1998.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 14. 10.

1998, ob 10. uri v sejni sobi št. 119 družbe
Elektro Ljubljana, Slovenska 58/I v Ljublja-
ni.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Finančno zavarovanje resnosti ponud-
be: ponudnik mora predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 5% od vred-
nosti ponudbe, ne starejša od 30 dni, z
veljavnostjo 80 dni od dneva objave v Urad-
nem listu RS.

10. Plačilni pogoji: gotovinsko plačilo ali
kompenzacija neplačane električne energi-
je brez stroškov kompenzacije.

11. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti

Ponudnik je lahko gospodarska družba
in samostojni podjetnik, ki mora predložiti
naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 30 dni,

– BON 1, BON 2 oziroma BON 3, ne
starejši od 30 dni,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni.

12. Opcija ponudbe je 90 dni po objavi
v Uradnem listu RS.

13. Merila:
– zagotavljanje kakovosti (20% delež),

– skupna ponudbena cena ob upošteva-
nju fiksnih cen času pogodbenega roka
(50% delež),

– potrjene reference ponudnika na elek-
troenergetskih objektih Slovenskega elek-
trogospodarstva (20% delež),

– potrjene reference ponudnika na tujih
elektroenergetskih objektih (5% delež),

– rok plačila (5% delež).
Javno podjetje

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1795/98 Ob-6670
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana,
faks 312-542.

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

3. Kraj izvedbe del: Rozmanova ulica v
Ljubljani.

4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično

Izvajanje kabelske kanalizacije po
Rozmanovi ulici v Ljubljani v skupni vred-
nosti 27,800.000 SIT.

Upoštevali bomo samo ponudbe, ki bo-
do vsebovale vsa razpisana dela, delnih po-
nudb ne bomo upoštevali.

5. Datum predvidenega pričetka del in
dokončanja del ali časa izvedbe: začetek
del je predviden v novembru 1998, predvi-
den rok izvedbe je 40 dni.

6. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo.

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerja-
nec, tel. 131-52-55 v sobi št. 20 na naslo-
vu Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

Razpisna dokumentacija bo na razpola-
go do 25. 9. 1998, za plačilo 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
Elektro Ljubljana št. 50102-601-90004.

7. Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika: Javno podjetje Elektro
Ljubljana, d.d., Služba za javna naročila,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana.

Prijava naj ima obvezno pripisano “Javni
razpis - Ponudba za izbiro izvajalca za izva-
janje kabelske kanalizacije po Rozmanovi
ulici v Ljubljani – Ne odpiraj! ”.

Naročnik bo upošteval le tiste prijave, ki
bodo prispele na naslov naročnika v skladu
s predhodnim odstavkom do 7. 10. 1998
do 14. ure.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane po pošti do 2. 10.
1998.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 13. 10.

1998, ob 12. uri v sejni sobi št. 119 druž-
be Elektro Ljubljana, Slovenska 58/I v
Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Finančno zavarovanje resnosti ponud-
be: ponudnik mora predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 5% od vred-
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nosti ponudbe, z veljavnostjo 80 dni od dne-
va objave v Uradnem listu RS.

10. Plačilni pogoji: gotovinsko plačilo ali
kompenzacija neplačane električne energi-
je brez stroškov kompenzacije.

11. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti

Ponudnik je lahko gospodarska družba
in samostojni podjetnik, ki mora predložiti
naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 30 dni,

– BON 1, BON 2 oziroma BON 3, ne
starejši od 30 dni,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni,

12. Opcija ponudbe je 80 dni po objavi
v Uradnem listu RS.

13. Merila
– skupna ponudbena cena (60% delež),
– plačilni pogoji (10% delež),
– potrjene reference ponudnika pri iz-

vedbi gradbenih del pri Elektro Ljubljani
(10% delež),

– rok izvedbe del (20% delež).
Javno podjetje

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 110-1/98 Ob-6672A
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, Celje, izpostava Ljubljana; Eins-
pielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Kraj izvedbe: AC Arja vas - Vransko.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: AC Ar-
ja vas – Vransko; ureditev dostopov do
kmetijskih in gozdnih zemljišč, ureditev
odvodnjavanja, zagotovitev prometne
varnosti.

Ocenjena vrednost je 80,000.000 SIT
b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v enem
sklopu.

c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ure-
ditev nerešenih dostopov.

5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora poleg svoje varian-
te obvezno oddati tudi osnovno ponudbo.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje del
je 30. 3. 1999.

7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 21. 10. 1998.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 21. 10. 1998 do 8.30.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; Vložišče, so-
ba 123/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za AC Arja vas – Vransko; ureditev dosto-
pov do kmetijskih in gozdnih zemljišč, ure-
ditev odvodnjavanja, zagotovitev prometne
varnosti”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 21. 10. 1998 ob
9. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudb: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2,400.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

14.
15. Merilo za dodelitev naročila je naj-

nižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: strokovne informacije posreduje Bran-
ko Lebeničnik, dipl. inž. – Družba za Držav-
ne ceste d.o.o., Ljubljana, nadzor Vransko,
tel. 063/725-273, faks 063/725-277.

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/98 Ob-6672B
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, Celje, izpostava Ljubljana; Eins-
pielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Kraj izvedbe: Počivališče Lom I.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija zaviralnega pasu za počiva-
lišče Lom I.

Ocenjena vrednost je 9,800.000 SIT.
b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v enem
sklopu.

c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprjemeljive.

b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok dokonča-
nja del je 30. 11. 1998.

7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178-84-39, faks 178- 83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 9. 10. 1998.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.600 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

8. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 9. 10. 1998 do 8.30.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 123/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za rekonstrukcija zaviralnega pasu za
počivališče Lom I”. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 9. 10. 1998 ob
9. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudb: vsak ponudnik mora skupaj s ponud-
bo predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 294.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
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13. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

14.
15. Merilo za dodelitev naročila je naj-

nižja cena,
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: strokovne informacije posreduje Svit
Černe, dipl. inž. – Družba za Državne ceste
d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, soba
128, tel. 132-22-41, faks 132-21-70.

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/98 Ob-6672C
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Kraj izvedbe: Odsek HC Selo – Šem-
peter.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: HC Se-
lo – Šempeter; izvedba protihrupne
zaščite.

Ocenjena vrednost je 92,500.000 SIT.
b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v enem
sklopu.

c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora poleg svoje varian-
te obvezno oddati tudi osnovno ponudbo.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po uvedbi izvajalca v delo, rok dokon-
čanja je 2 meseca po uvedbi izvajalca v
delo.

7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
dipl. inž., tel. 178-83-31, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo od 18. 9. 1998 do 5. 10.
1998.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 20. 10. 1998 do
10,30.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 123/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za HC Selo – Šempeter; izvedba protihrup-
ne zaščite”. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 20. 10. 1998 ob
11. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudb: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2,775.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

14.
15. Merilo za dodelitev naročila je naj-

nižja cena in druga merila navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž. – Družba za Državne ce-
ste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, soba
103/I, tel. 178-83 31, faks 178-83-32.

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/98 Ob-6672H
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, Celje, izpostava Ljubljana; Eins-
pielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. a) Kraj izvedbe: Hrastje-Mota – Vučja
vas.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: AC Vuč-
ja vas – Beltinci: rekonstrukcija R1/230

(prej R-353), Radenci – Vučja vas od km
4+500 do km 6+500.

Ocenjena vrednost je 220,000.000 SIT.
b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v enem
sklopu.

c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprjemeljive.

b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok dokonča-
nja del je 6 mesecev po podpisu pogodbe
oziroma uvedbi izvajalca v delo.

7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
dipl. inž., tel. 178-83-31, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 22. 10. 1998.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 22. 10. 1998 do 9.30.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 123/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za AC Vučja vas – Beltinci: rekonstrukcija
R1/230 (prej R-353) Radenci – Vučja vas
od km 4+500 do km 6+500”. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 22. 10. 1998 ob
10. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudb: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 6,600.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

12. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredeli-
tvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
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ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

14.
15. Merilo za dodelitev naročila je naj-

nižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: strokovne informacije posreduje Maja
Mikluš-Moran, dipl. inž. – Družba za Držav-
ne ceste d.o.o., Maribor, Ul. talcev 24, tel.
062/224-559, faks 062/224-549.

17., 18.
Družba za avtoceste v

Republiki Sloveniji

Št. 878/98-33 Ob-6691
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gornja Radgona, Partizanska
13, Gornja Radgona, faks 069/62-438.

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

3. Kraj izvedbe del: Gornja Radgona.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija in obnova mestnega trga pri
“Emona-Marketu” v Gornji Radgoni.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso pred-
videne.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek 20. 10. 1998, rok izvedbe 45 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Gornja Radgona, Partizanska 13, Gor-
nja Radgona, kont. oseba Andrej Subašič,
tel. 069/61-671.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 10. 1998.

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

predložiti ponudbo: 12. 10. 1998 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gornja Radgona,
Partizanska 13, Gornja Radgona (tajništvo
občine).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 10. 1998 ob 12. uri, Občina Gornja
Radgona.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo
za čas opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo v roku 30 dni po dokončanju vseh
del.

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

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

način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference ponudnika, rok do-

končanja del, garancijski rok, pravočasno
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za na-
ročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah,
izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

16., 17., 18.
Občina Gornja Radgona

Št. 60-2039/98 Ob-6557
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova 2, Novo mesto, tel.
068/321-514, faks 068/324-115.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: fizično varovanje pre-
moženja in dežurstva za JP Komunala
Novo mesto, d.o.o. ter kontrola vodoo-
skrbe  na  Podbevškovi  12  v  Novem
mestu,

– ocenjena vrednost javnega naročila:
30,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Novo mesto.
5. (a), (b),
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: licenca
za izvajanje storitev – varovanje.

6., 7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 12. 1998 do
30. 11. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevško-
va 12, 8000 Novo mesto, tel.
068/323-596, telefaks 068/323-816.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 10. 1998
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): naka-
zilo v vrednosti 20.000 SIT na žiro račun JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., št.
52100-601-11459 z navedbo “Javni razpis
za varovanje in dežurtvo JP Komunala” pri
Agenciji za plačilni promet Novo mesto.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 13. 10. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudb: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo
mesto.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 10. 1998 ob 10. uri, JP Komunala No-
vo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2 – sej-
na soba, 8000 Novo mesto.

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

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija na prvi pisni poziv za
resnost ponudbe v višini 10% ocenjene
vrednosti javnega naročila z veljavnost do
15. 12. 1998.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročnik je dol-
žan izvajalcu poravnati potrjene račune v
roku 30 dni od datuma izstavitve, ki je zad-
njega v mesecu za tekoči mesec.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba in ostala raz-
pisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: vsi pravni subjekti skladno z zako-
nom o gospodarskih družbah.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 15. 10. 1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): refe-
rence za izvajanje tovrstnih storitev, po-
nudbena cesta, usposobljenost in sposob-
nost ponudnika ter ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik naročniku.

18., 19., 20.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Ob-6587
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Celje, Zavod za
informatiko, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje, tel. 063/484-822, faks
063/484-559 ali elektronska pošta info-
@celje.si.

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: izgradnja ethernet ra-
čunalniškega omrežja, ki vsebuje:

– sistem strukturiranega ožičenja,
– postavitev vložišč in ustrezne komuni-

kacijske opreme.
Ocenjena vrednost naročila: 7,000.000

SIT.
4. Kraj izvedbe: prostori Mestne obči-

ne Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih Ur. l. RS, št. 24/97,
proračun Mestne občine Celje za leto
1998.

(c), 6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive. Podrobneje v razpisni dokumen-
taciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: rok za dokončanje
storitve je največ 45 dni.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Celje, Zavod za informati-
ko, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, tel.
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063/484-822, faks 063/484-559 ali elek-
tronska pošta info@celje.si.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 9. 1998
(dan objave v Ur. l. RS) do 25. 9. 1998 od
8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): plači-
lu materialnih stroškov (virman) 5.000 SIT
na žiro račun Mestna občina Celje – upra-
va št. 50700-630-7010105.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: četrtek 8. 10. 1998
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudb: Mestna občina Celje,
prevzemnik: tajništvo Zavoda za informati-
ko, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, 2.
nadstropje, soba 22.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: petek 9. 10. 1998 ob 10. uri na
Mestni občini Celje, Zavod za informatiko,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, v sejni
sobi, 2. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe
znaša 3% vrednosti ponudbe naročnika na
tem javnem razpisu. Trajanje bančne ga-
rancije za resnost ponudbe ne more biti
krajše od trajanja veljavnosti ponudbe.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: datum jav-
nega odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): status
ponudnika 25%, tehnične lastnosti ponuje-
ne opreme 40%, servisiranje ponujene
opreme 10%, komercialni pogoji 25%,
cena.

18., 19., 20.
Mestna občina Celje

Št. 343-11/98-136 Ob-6588
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Kočevje, Ljubljanska c.
26, Kočevje, tel. 061/855-531.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): prva alinea 1. točke
3. člena ZJN: javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira izvajalca za plaka-
tiranje na območju Občine Kočevje:

a) postavitev, upravljanje, vzdrževa-
nje in trženje velikih “jambo”panojev,

b) namestitev, upravljanje in vzdrže-
vanje vseh objektov, namenjenih za pla-
katiranje ter mest za izobešanje trans-
parentov ter nameščanje in odstranje-
vanje plakatov, reklam ter transparen-
tov in podobnih izjav.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Ko-
čevje.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odlok o plakatiranju in oglaševanju na ob-
močju Občine Kočevje (Ur. l. RS, št.
50/97) in odlok o komunalnih taksah v

Občini Kočevje (Ur. l. RS, št. 39/96,
64/96 in 42/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

6., 7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: pet let.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Ko-
čevje, pri Primožu Pantarju, tel.
061/852-612.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 9. 1998, do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT z virmanom na račun številka
51300-630-10077 – občinski proračun
pri APP Kočevje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 9. 10. 1998, do
12. ure, v zapečateni kuverti z napisom
“javni razpis – ne odpiraj, Plakatiranje na
območju Občine Kočevje” in navedeno šte-
vilko objave javnega razpisa v Uradnem li-
stu RS.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Kočevje, Urad
župana, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 10. 1998 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: navedeni v razpisni dokumentaciji.

13., 14.
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: navedene v razpisni dokumentaciji.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (12. člen ZJN): meri-
la, navedena v razpisni dokumentaciji; pri
ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane
preference za domače ponudnike.

18., 19., 20.
Občina Kočevje

Št. 403-46/98 Ob-6610
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Jesenice, Cesta maršala
Tita 78, 4270 Jesenice, 064/864-573.

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: obnova poda v telovad-
nici - ploskovno elastični pod, ki ustreza
zahtevam standarda DIN 1803/2.

Orientacijska vrednost naročila je
6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Jesenice, Osnovna šo-
la Toneta Čufarja.

a) Navedba o tem, ali je izvedba naroči-
la te storitve zakonom, predpisi ali upravni-
mi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ni.

b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: -.

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 sa-
mo za del storitev:

Ponudniki se lahko potegujejo le za ce-
loto razpisanih del.

7.
a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponud-
be niso sprejemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi sa-
mo svoje variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: datum pričetka je
23. 10. 1998, datum dokončanja del:
6. 11. 1998

9.
a) Polni naslov službe, od katere se lah-

ko zahteva razpisno dokumentacijo: Obči-
na Jesenice, Oddelek za splošne zadeve,
gospodarstvo in družbene dejavnosti, kon-
taktna oseba: Gasar Antonija.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 8. 10. 1998.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija je na voljo ponudnikom
v času razpisa in sicer proti izkazu, podpi-
su in plačilu 5.000 SIT, na ŽR Proračun
Občine Jesenice, št. 51530-630-50155,
sklicevanje na številko 780001.

Kot dokaz o plačilu morajo ponudniki
predložiti kopijo virmana.

10.
a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 8. 10. 1998, do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Jesenice, Titova
78, 4270 Jesenice, soba št. 1.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
8. 10. 1998, ob 12.30, na naslovu Obči-
na Jesenice, konferenčna soba, I. nad-
stropje, Titova 78, Jesenice.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: zahteva se 3% garancijo za resnost
ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: rok plačila 60
dni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni predpisana.

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 - določene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 8. 10.
1998, po 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):
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– cena,
– garancija za športni pod,
– plačilni pogoji.
18., 19., 20.

Občina Jesenice

Št. 745/98 Ob-6615
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Lendava, Trg ljudske pra-
vice 5, 9220 Lendava, št. telefaksa
069/75-252.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. do 42. člena
ZJN).

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitev obsega izde-
lava tehnične dokumentacije odvajanja
odpadnih vod mesta Lendava in bližjih
naselij v naslednjem obsegu:

a) izdelava strokovnih podlag za izdela-
vo lokacijske dokumentacije,

b) projekt za pridobitev gradbenega do-
voljenja,

c) projekt za izvedbo.
Ocenjena vrednost naročila je

25,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-

dežu izbranega najugodnejšega ponudni-
ka za območje Občine Lendava.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: ponudniki morajo navesti ime
in priimek in strokovne kvalifikacije odgo-
vornega osebja za izvedbo storitev s po-
datki o njihovem strokovnem izpitu in od-
ločbi o včlanitvi v Inženirsko zbornico Slo-
venije ter osebnimi referencami.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudba mora biti izde-
lana za celoten obseg storitev (a, b, c).

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve: predviden pričetek
storitve je september 1998, zaključek pa
avgust 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala, d.o.o., Lendava, Partizanska 93,
po predhodnem telefonskem dogovoru z
Ciril Štesel, inž. grad., tel. 069/789-060,
kjer lahko dobijo v vpogled tudi vso ostalo
dokumentacijo in dodatne informacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15 dni po objavi v
Uradnem listu RS.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT s plačilom na ŽR 51920-601-12601
Komunala, d.o.o., Lendava.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 9. 10. 1998 do
10. ure v zaprti kuverti z oznako “Ne odpi-
raj – ponudba za odvajanje odpadnih vod”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Lendava, Trg
ljudske pravice 5, 9220 Lendava.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 10. 1998 v
prostorih Občine Lendava ob 10. uri.

Predstavniki ponudnikov se morajo pri
odpiranju ponudb izkazati s pismenimi
pooblastili. O izbiri bodo ponudniki ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: zavarovanja za resnost ponudbe mora-
jo ponudniki predložiti bančno garancijo ali
menico v višini 2,500.000 SIT s trajanjem
garancije 30 dni po datumu, ki je določen
za izdajo sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika. V primeru, da bo izbrani po-
nudnik zavrnil podpis ponudbi priložene po-
godbe bo naročnik vnovčil varstvo finanč-
nega zavarovanja.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: ponudnik naj
navede pogoje pri katerih je pripravljen za-
gotoviti fiksne cene vendar v nobenem pri-
meru ne more biti rok plačila krajši od 60
dni po prejeti in potrjeni dokumentaciji in
možnost kreditiranja.

Naročnik si pridržuje pravico, da zadrži
10% pogodbenega dela zneska do konč-
ne predaje pogodbenega dela naročniku.

V primeru zamude izvajanja pogodbe-
nega dela zaradi lastne krivde bo ponudnik
za vsak zamujeni dan plačal penale, in si-
cer do 1% za vsak dan zamude, vendar ne
več kot 15% pogodbenega zneska. Penali
se obračunajo pri končnem računu.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: javno naročilo se do-
deli semo enemu ponudniku, ki je v letu
1997 imel najmanj 100,000.000 SIT pri-
hodka.

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: ponudniki m orajo priložiti naslednja
dokazila:

1. overovljene podatke o registraciji, ki
ne smejo biti starejši od 90 dni ali izpis iz
sodnega registra,

2. odločbo o izpolnjevanju pogojev za
izvajanje razpisanih del,

3. povzetek zaključnega uspeha za leto
1997 z bilanco uspeha in stanja,

4. vzorec pogodbe,
5. ponudbeni predračun za izvedbo po-

godbenega dela s cenami za posamezne
faze razpisanih del,

6. način obračunavanja del in razlik v
ceni, oziroma pogoji pri katerih je izvajalec
pripravljen zagotoviti fiksnost cen,

7. okvirni terminski plan izvajanja del,
8. predlog načina zavarovanja izpolni-

tve obveznosti, oziroma jamstva in predlog
načina dokazovanja kakovosti opravljene-
ga dela,

9. ugodnosti, ki jih nudi ponudnik na-
ročniku,

10. navedbo pooblaščene osebe za do-
datna pojasnila glede ponudbe,

11. reference ponudnika s področja iz-
vajanja razpisanih del in reference za delo
v zadnjih petih letih,

12. predstavitev ponudnika (organizaci-
ja podjetja, število in kvalifikacijska struktu-
ra zaposlenih s polnim delovnim časom in
poimenski seznam vseh odgovornih pro-
jektantov oziroma strokovnih sodelavcev v
podjetju in njihove indifikacijske številke
včlanitev v Inženirsko zbornico Slovenije),

13. predstavitev strojne in programske
računalniške opreme ponudnika,

14. izjavo o strinjanju dejanskih razmer
na področju katerega odvajanje odpadnih
vod je predmet tega razpisa in da zaradi
tega ponudnik ne bo imel dodatnih zahtev,

15. obrazložitev o eventualnem nestri-
njanju z razpisnimi pogoji in razloge za to s
protipredlogi,

16. vse ostale potrebne priloge sklad-
no z določili zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) in uredbo o obvezni vse-
bini razpisne in ponudbene dokumentacije
(Ur. l. RS, št. 33/98).

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
ne smejo odstopiti od ponudbe 60 dni od
dneva objave.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): po-
nudbe morajo biti sestavljene po točkah
razpisne dokumentacije z vsemi potrjenimi
izjavami. Ponudbe morajo biti izdelane v
slovenskem jeziku. Upoštevane bodo le
polne ponudbe z vsemi zahtevanimi podat-
ki in izjavami. Veljavnost ponudbe mora biti
najmanj 60 dni od izteka razpisnega roka.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do upoštevana še naslednja merila:

1. reference pri izvajanju tovrstnih del,
2. cena,
3. sestava projektne skupine, ki jo izva-

jalec nudi za izvedbo del,
4. finančno stanje ponudnika,
5. rok izvedbe,
6. finančni pogoji za zagotavljanje fik-

sne cene storitev,
7. ostale ugodnosti, ki jih ponudnik po-

nudi po svoji presoji.
18. Druge informacije o naročilu: na-

ročnik si pridržuje pravico:
– izbire najugodnejšega ponudnika ne

pa najnižje ponudbe,
– medfazne kontrole izvajanja pogod-

benega dela za kar bo pooblastil svojega
predstavnika.

Naročnik si pridržuje pravico fazne od-
daje del in določitev prioritete izvajanja del.
Vse podrobnosti razpisanega dela so raz-
vidne iz projektne naloge.

19. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: ni bilo.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ga ni bilo.

Občina Lendava

Ob-6663
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo nara-
ve, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: strokovne podlage za
področje obveznih lokalnih javnih služb
varstva okolja:
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1. celovita analiza cen komunalnih
proizvodov in storitev in prispevkov ob ce-
nah, taks za obremenjevanje okolja ter po-
vračil za izkoriščanje in rabo naravnih do-
brin po občinah za leti 1997 in 1998,

2. aplikacija evropske strategije na
področju oblikovanja cen proizvodov in sto-
ritev obveznih lokalnih javnih služb varstva
okolja,

3. izdelava poročila o organizacij-
skem in lastninskem preoblikovanju komu-
nalnih podjetij in načinu zagotavljanja ko-
munalnih dejavnosti v občinah.

Ocenjena vrednost naročila:
Ad 1) 3,200.000 SIT,
Ad 2) 2,150.000 SIT,
Ad 3) 2,500.000 SIT.
4., 5.(a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o varstvu okolja, zakon o gospodarskih
javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93), navo-
dilo o metodologiji za oblikovanje cen ob-
veznih lokalnih javnih služb ravnanja s ko-
munalnimi odpadki in odlaganjem ostankov
komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 27/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
skladu z navodili iz razpisne dokumentaci-
je je potrebno navesti imena, strokovne
kvalifikacije in reference vseh članov pro-
jektne skupine.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev:

1. celovita analiza cen komunalnih
proizvodov in storitev in prispevkov ob ce-
nah, taks za obremenjevanje okolja ter po-
vračil za izkoriščanje in rabo naravnih do-
brin po občinah za leti 1997 in 1998,

2. aplikacija evropske strategije na
področju oblikovanja cen proizvodov in sto-
ritev obveznih lokalnih javnih služb varstva
okolja,

3. izdelava poročila o organizacijskem
in lastninskem preoblikovanju komunalnih
podjetij in načinu zagotavljanja komunalnih
dejavnosti v občinah.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka

in dokončanja storitve:
Ad 1) največ 7 mesecev,
Ad 2) največ 4 mesece,
Ad 3) največ 4 mesece.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b, pri
Jelki Šimenc (vložišče uprave, soba št. 13),
tel. 061/178-44-09, faks
061/178-40-52.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 10. 1998
do 10. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: do 9. 10. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in
prostor, Uprava RS za varstvo narave, Ljub-
ljana, Vojkova 1b, pri Jelki Šimenc (vlo-
žišče uprave, soba št. 13), tel.
061/178-44-09, faks 061/178-40-52.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 10. 1998 ob 12. uri, Ljubljana,
Vojkova 1a, sejna soba, 1. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% vrednosti storitve z veljavnostjo
najkasneje 40 dni po sklepu o izbiri naj-
ugodnejše ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: po določilih vzorč-
ne pogodbe iz razpisne dokumentacije.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik je lahko pravna oseba, re-
gistrirana v Republiki Sloveniji ali samo-
stojni podjetnik, registriran v Republiki Slo-
veniji ali samostojni raziskovalec.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 10. 1998
od 12. ure dalje.

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

a) reference ponudnika in projektne
skupine ponudnika za področje razpisanih
del in za obdobje zadnjih 3 let – 40%,

b) kadrovska zasedba projektne skupi-
ne ponudnika – 15%,

c) sposobnost ponudnika, da razpisana
dela oziroma naloge opravi brez zunanjih
sodelavcev – 15%,

d) ponudbena cena razpisanih del –
30%,

e) trajanje razpisanih del – 4%,
f) razpolaganje z ustreznimi podatki –

2%,
g) ustrezna tehnična opremljenost –

2%,
h) ugodnosti ponudnika – 2%.
18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 24. 7. 1998, pod
št. 06, objava o izidu pa dne 18. 9. 1998.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Ob-6672Č
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, Celje, izpostava Ljubljana; Eins-
pielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: študija izvedljivosti
razvoja železniške proge Ormož – Lju-
tomer – Murska Sobota – Puconci, AC
Vučja vas - Beltinci.

Ocenjena vrednost naročila je
35,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Vučja vas - Beltinci.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: ne.

b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ne.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora poleg svoje
variante obvezno oddati tudi osnovno
ponudbo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitev: pričetek: takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje: 5 mese-
cev po podpisu pogodbe.

9. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 21. 10. 1998.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 21. 10. 1998 do
10.30.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče,
soba 123/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za študija izvedljivosti razvoja železniške
proge Ormož – Ljutomer – Murska Sobota
– Puconci, AC Vučja vas - Beltinci”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 21. 10. 1998
ob 11. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudb: vsak ponudnik mora skupaj
s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 1,050.000 SIT
in veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti finan-
cira naročnik iz lastnih sredstev. Način pla-
čevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
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sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta,
bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev
za zadnja 3 leta, kadrovska sestava in
opremljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila je naj-

nižja cena
18. Druge informacije o naročilu: stro-

kovne informacije posreduje Tatjana Zalo-
kar, dipl. inž. – Družba za Državne ceste
d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
13-22-41, faks 13-22-170.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/98 Ob-6672D
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: študija izvedljivosti
železniške povezave Lendava – ob-
stoječa proga Ormož – Murska Sobota,
AC Beltinci - Pince.

Ocenjena vrednost naročila je
35,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Beltinci - Pince.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: ne.

b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja  odgovornega  za  izvedbo  stori-
tev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ne.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora poleg svoje
variante obvezno oddati tudi osnovno
ponudbo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitev: pričetek: takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje: 8 mese-
cev po podpisu pogodbe.

9. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel . 178-84-39, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 21. 10. 1998.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 21. 10. 1998
do 9.30.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče,
soba 123/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za študija izvedljivosti železniške pove-
zave Lendava – obstoječa proga Ormož –
Murska Sobota, AC Beltinci - Pince”.

Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 21. 10. 1998
ob 10. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudb: vsak ponudnik mora skupaj
s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 1,050.000 SIT
in veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti finan-
cira naročnik iz lastnih sredstev. Način pla-
čevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta,
bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev
za zadnja 3 leta, kadrovska sestava in
opremljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila je naj-

nižja cena.
18. Druge informacije o naročilu: stro-

kovne informacije posreduje Tatjana Zalo-
kar, dipl. inž. – Družba za Državne ceste
d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
13-22-41, faks 13-22-170.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-6677D
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija RS za ceste.

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: zasnova informacij-
skega sistema za obveščanje javnosti
o prometu in stanju državnih cest.

Ocenjena vrednost: 15,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a), (b), (c), 6., 7. (a), (b), 8.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kont.
oseba je Irena Skubic, tel. 178-8336, faks
178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 25. 9. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
stroške 3.000 SIT za razpisno dokumenta-
cijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni
DDC (soba 416) oziroma z virmanom na
račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 10. 1998 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudb: Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana,
vložišče, soba 123/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponud-
ba za Zasnova informacijskega sistema za
obveščanje javnosti o prometu in stanju na
državnih cestah.” – P. A. G. Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 10. 1998 ob 9. uri, na naslovu:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna
soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 450.000 SIT, ki mora veljati vsaj 45
dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije. Naročnik bo pla-
čal opravljena dela v rokih plačil, navede-
nih v zakonu o izvrševanju proračuna (Ur. l.
RS, št. 5/96) in spremembah in dopolni-
tvah zakona (Ur. l. RS, št. 34/98) in navo-
dilih o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS,
št. 1/98).

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
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti priložiti k ponudbi dokumentacijo
in obrazce zahtevane v poglavju 10 razpi-
sne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 8. 12.
1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): najniž-
ja cena in druga merila, navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Pedja Ašanin
Gole, dipl. pol., Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, tel. 061/324-191.

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

Ob-6564
1. Naročnik, poštni naslov: Premogov-

nik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, Velenje.

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

3. Datum izbire: 4. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: po razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Fori, d.o.o., Hrastovec 24,
3320 Velenje.

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: suhi energetski transfor-
mator za rudarstvo 6/1.05 kV, 1.4 MVA.

7. Pogodbena vrednost: 21,620.000
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke navesti za vsako pogodbo
posebej, če je bilo naročilo oddano po de-
lih!): ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,900.000 SIT, 21,620.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ne.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ne.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998, Ob-5041.

14.
Premogovnik Velenje, d.d.

Št. 939/1-98 Ob-6565
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Komunala Kranj, p.o., Ulica Mirka Vad-
nova 1, Kranj.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti.

3. Datum izbire: 29. 7. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: ugodni plačilni pogoji, rok dobave, last-
ne zaloge, popust pri naročilu večjih količin
itd.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Jordan, d.o.o., Draga 1, 8220 Šmar-
ješke Toplice,

– Merkur, d.d., Trgovina na debelo, Ce-
sta na Okroglo 7, 4202 Naklo,

– Controlmatik Commerce, d.o.o., Ljub-
ljanska c. 80, 1230 Domžale,

– Coma Commerce, d.o.o., Slovenčeva
93, 1113 Ljubljana,

– CrnC Ekocon, d.o.o., Tbilijska 81,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: skladišče naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– cevi, fazoni, Duktil,
– zasuni LTŽ od ∅∅∅∅∅80 do ∅∅∅∅∅400 mm,
– alkaten cevi od 3/4” ∅∅∅∅∅ 90 mm,
– armature, kroglični zasuni, spojke,

ogrlice, vijačni material,
– vodomeri od 3/4” ∅∅∅∅∅ 50 mm.
7. Pogodbena vrednost: 50,000.000

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: šest.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– cevi ∅ 100 2.618 SIT,
– cevi ∅ 100 2.498 SIT,
– vodomeri 3/4” 8.664 SIT,
– vodomeri 3/4” 5.289 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 43 z dne 5. 6. 1998,
Ob-3187.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 43 z
dne 5. 6. 1998.

14.
Javno podjetje Komunala,

Kranj, p.o.

Št. 403-06-6/98 Ob-6566
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lju-

tomer, Vrazova 1, Ljutomer.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 3. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: najnižja cena, izpolnjevanje ostalih raz-
pisnih pogojev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: podjetje Alpos Industrija ko-
vinskih izdelkov in opreme, d.d., Šentjur.

6. (a) Kraj dobave: Vrtec Cven.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: oprema za vrtec Cven in
oprema za večnamenski prostor.

7. Pogodbena vrednost: 6,150.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost najvišje ponudbe
7,447.156,50 SIT, vrednost najnižje po-
nudbe 6,150.000 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: kot
veljavne so bile upoštevane tri ponudbe,
ena ponudba je ponudniku vrnjena v skladu
s 33. členu ZJN.

12.
13. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-

ljen: Uradni list RS, št. 54 z dne 31. 7.
1998, Ob-5146.

14.
Občina Ljutomer

Št. 8/3-797/8-98 Ob-6632
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 izva-
jalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

3. Datum izbire: 27. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: izpolnjevanje tehničnih zahtev opreme,
reference, cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Sloven-
ska 58, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Maribor, Tezno.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: optični delilnik ADC.
7. Pogodbena vrednost: 9,916.313 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,275.239 SIT, 5,362.887,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998;
Ob-5044.

14.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 10-1028/98 Ob-6647
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Parkirišča, d.o.o., Ljubljana, Vodnikov
trg 5/II.

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

3. Datum izbire: 9. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila:

– ponudbena cena,
– odkup starega tovornega vozila,
– reference, sposobnost servisiranja ter

zagotavljanje rezervnih delov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Avtotehna, d.d., Ljubljana,
Celovška 175.

6. (a) Kraj dobave: Vodnikov trg 5, Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: specialno tovorno vozilo
pajek z izgradnjo nadgradnje.

7. Pogodbena vrednost: 7,654.274,12
SIT (s prometnim davkom),

– odkup starega vozila: 1,186.284 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– tovorno vozilo in izgradnja nadgradnje:

– najnižja cena: 7,654.274,12 SIT (s
prometnim davkom),

– najvišja cena: 9,455.730 SIT (s pro-
metnim davkom),
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– odkup starega vozila:
– najvišja cena: 1,186.284 SIT,
– najnižja cena: 756.800 SIT.

Dva ponudnika nista dostavila cene za
odkup starega vozila.

11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998.

14.
Javno podjetje Parkirišča, d.o.o.,

Ljubljana

Ob-6648
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za
biologijo, Večna pot 111, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 21. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog za
zaključek postopka brez dodelitve naročila:

Pri ocenjevanju ponudb so bila upošte-
vana predvsem naslednja merila:

– usklajenost ponujene opreme s pov-
praševanjem in njena popolnost,

– kvaliteta  opreme,  predvsem  glede
na  pričakovane  rezultate  za  izvedbo
raziskav,

– možnost kasnejše dograditve in druge
ugodnosti,

– garancija, servisiranje in zagotavljanje
rezervnih delov,

– cena in plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– uvajanje v delo z opremo.
Izbor ponudnika so člani komisije preso-

jali po naslednjih kriterijih:

Kriterij Ponder

– usklajenost ponudbe s povpraševanjem 30
– kvaliteta opreme – glede na pričakovane rezultate 30
– možnost kasnejše dograditve... 15
– garancija in servisiranje 10
– cena in plačilni pogoji 10
– dobavni rok 5
Skupaj 100

Vsak od navedenih kriterijev je bil točko-
van z ocenami od 1 (slabo) do 5 (dolično).
Dobljena ocena po kriteriju se pomnoži s
ponderjem za ta kriterij. Nato so bile sešte-
te točke iz vseh kriterijev. Ponudba, ki je na
ta način zbrala največje število točk, je dobi-
la rang 1.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KEFO, d.d., Kongresni trg
3, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Večna pot
111.

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

stemom za kvantitativno analizo DNA
(analiza slike).

7. Pogodbena vrednost: 10,001.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,120.927 SIT, 9,654.264 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 3. 7.
1998, Uradni list RS, št. 49.

14.
Univerza v Ljubljani

Biotehniška fakulteta

Št. 202/98-38 Ob-6650
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 24. 8. 1998 ob 9. uri, v sejni sobi št.
51, II. nadstropje, na sedežu naročnika,
Povšetova ulica 6, Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika v razpisni dokumentaciji – cena,
reference, garancija.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mikro, d.o.o., Pot Draga Ja-
kopiča 26a, Ljubljana Črnuče.

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

trebno dobaviti: računalniška oprema.
7. Pogodbena vrednost: 8,762.150 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 12,475.426 SIT, 8,762.150 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998.

14.
Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 203/98-28 Ob-6651
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 25. 8. 1998 ob 9. uri, v sejni sobi št.
51, II. nadstropje, na sedežu naročnika,
Povšetova ulica 6, Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire); v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede obrazložitev in raz-
log za zaključek postopka brez dodelitve
naročila: merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika v razpisni dokumentaciji – ce-

na, usklajenost z obstoječim voznim par-
kom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kalin Trade, d.o.o., Šetino-
va 4, 1215 Medvode.

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

trebno dobaviti: 4 osebna vozila.
7. Pogodbena vrednost: 1,348.613 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,540.448 SIT, 1,348.613 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998.

14.
Snaga, d.o.o., Ljubljana

Ob-6652
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva
ploščad 17, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za dobavo in montažo
računalniške opreme za računalniški labo-
ratorij.

3. Datum izbire: 24. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: kvaliteta in zmogljivost računalniških
komponent, cena s prometnim davkom, rok
dobave in montaže, garancije, odzivni čas
servisa, reference in plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gambit trade, d.o.o., Sav-
ska 3a, 1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti:
– 16 osebnih računalnikov z vsaj na-

slednjo sestavo: matična plošča Pentium,
procesor najmanj Intel Pentium 233 Mhz,
32 MB pomnilnika, razširljiv na vsaj 128
MB, grafična kartica 2 MB, vodilo PCI, trdi
disk zmogljivosti vsaj 2,1 GB, disketna eno-
ta 3,5 palca, 15 palčni SVGA monitor, mrež-
na kartica 3COM UTP, SLO tipkovnica in
miška s podlago, ohišje mini tower,

– 2 osebna računalnika z vsaj nasled-
njo sestavo: matična plošča Pentium, pro-
cesor najmanj Intel Pentium 233 Mhz, 32
MB pomnilnika, razširljiv na vsaj 128 MB,
grafična kartica 2 MB, vodilo PCI, trdi disk
zmogljivosti vsaj 2,1 GB, disketna enota 3,5
palca, 15 palčni SVGA monitor, mrežna kar-
tica 3COM UTP, CD-ROM enota vsaj
24-kratne hitrosti, SLO tipkovnica in miška
s podlago, ohišje mini tower,

– 1 tiskalnik HP LaserJet 6L,
– 1 tiskalnik Epson LQ-870+ESC/P2,
– 1 daljinsko upravljana miška,
– 1 Post Script SIMM za HP LaserJet

6P z 1 MB RAM.
7. Pogodbena vrednost: 2,870.229,13

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,268.138,14 SIT, 2,544.570 SIT.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998.

14.
Univerza v Ljubljani

Ekonomska fakulteta

Ob-6653
1. Naročnik, poštni naslov: Fakulteta za

elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška
25, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 10. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog za
zaključek postopka brez dodelitve naročila:
konkurenčnost cene, garancija, podpora in
vzdrževanje ter kompatibilnost opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Aster, Nade Ovčakove 1,
1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: raziskovalna oprema.
7. Pogodbena vrednost: 14,933.526

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,425.800 SIT, 14,933.526 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998, Ob-5148.

14.
Univerza v Ljubljani

Fakulteta za elektrotehniko

Št. 03300-104/998-34 Ob-6654
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 26. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: najnižja cena, kompletnost ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Slovenijales Sling, d.d., Du-
najska 22, 1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: oprema vrtca v Radom-
ljah.

7. Pogodbena vrednost: 11,703.411 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,991.305 SIT, 11,703.411 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998.

14.
Občina Domžale

Št. 1/98 Ob-6660
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,

Trg revolucije 12, Trbovlje.

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

3. Datum izbire: 2. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajal-
ca, se navede obrazložitev in razlog za zaklju-
ček postopka brez dodelitve naročila: plačilni
pogoji, tehnologija, usklajenost, cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Rudis Trbovlje, d.d., Trg re-
volucije 25/B, 1420 Trbovlje.

6. (a) Kraj dobave: RTH Obrat Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: gumi transporter širine
traku 1000 mm, 1 kos.

7. Pogodbena vrednost: 49,965.500 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke navesti za vsako pogodbo
posebej, če je bilo naročilo oddano po de-
lih!): 49,965.500 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 160,749.300 SIT, 49,965.500 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: dve
ponudbi sta bili neveljavni, ena pa nepo-
polna.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998,
Ob-4658.

14.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 402-04-81/98 Ob-6676
1. Naročnik, poštni naslov: Servis skup-

nih služb Vlade Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 7. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajal-
ca, se navede obrazložitev in razlog za zaklju-
ček postopka brez dodelitve naročila: javni
razpis ni uspel, ker po pregledu ponudb nista
ostali popolni ponudbi vsaj dveh ponudnikov.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2 veljavni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,613.780,39 SIT, 10,497.500 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998, Ob-5510.

14.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Ob-6692
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 28. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-

čila: najnižja cena z upoštevanjem prefe-
renc za domače ponudnike.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra Transmission, d.o.o.,
Stegne 11, 1000 Ljubljana.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: digitalni radiorelejni si-
stemi na 15 relacijah zmogljivosti 4 × in
16 × 2 Mbit/s, antene in antenske kon-
strukcije.

7. Pogodbena vrednost: 109,076.070 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 151,462.086 SIT, 109,076.070 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998, Ob-4357.

14.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 8/1-6846/1-98 Ob-6548
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., PE Murska Sobota, Trg zmage
6, Murska Sobota.

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

3. Datum izbire: 8. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: ustreznost
tehnične opremljenosti in kadrovske zased-
be glede na stopnjo in vrsto izobrazbe, refe-
rence ponudnika in ugodna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Telsim, Igor Berk, s.p., Ljub-
ljanska 14, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja KKO in RNO
(gradbena in montažna dela) na območ-
ju KATC Spodnja Ščavnica ob optičnem
kablu II. faza.

7. Pogodbena vrednost: 22,089.686 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najnižja ponudba: 18,441.691 SIT; naj-
višja ponudba: 25,123.321,36 SIT.

11., 12., 13.

Št. 8/1-4697/4-98 Ob-6549
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., PE Murska Sobota, Trg zmage
6, Murska Sobota.

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



Stran 6158 / Št. 63 / 18. 9. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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

3. Datum izbire: 3. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: ustreznost
tehnične opremljenosti in kadrovske zased-
be ponudnika glede na stopnjo in vrsto izo-
brazbe, reference ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PAP Telematika, d.d., 1000
Ljubljana, Pivovarniška 6.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja KKO Ljuto-
mer v smeri Ormoške ceste v Ljutomeru
– I. faza (gradbena dela – gradnja ka-
belske kanalizacije).

7. Pogodbena vrednost:
11,678.442,80 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najnižja ponudba: 11,678.442,80; naj-
višja ponudba: 12,980.079 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54, z dne 31. 7. 1998.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Murska Sobota

Št. 414-0521-04/98 Ob-6550
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Se-

mič, Semič 14, Semič.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 9. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: cena in pla-
čilni pogoji, rok izvedbe, reference ponud-
nika in usposobljenost za razpisana dela ter
druge ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gozdno gospodarstvo Novo
mesto, d.d., Gubčeva 15, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: redno vzdrževanje
gozdnih cest na območju Občine Semič
v letu 1998.

7. Pogodbena vrednost: 5,135.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,781.435 SIT in najnižje ponudbe:
5,788.740 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998;
Ob-5497.

13.
Občina Semič

Št. 34405-11/98 Ob-6567
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pu-

conci s krajevnimi skupnostmi Občine Pu-
conci, Puconci 80, Puconci.

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

3. Datum izbire: 21. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: ob dodelitvi
naročila se je upoštevala ponudbena cena
pri izbiri SGP Pomgrad Nizkogradnje,
d.o.o., ob izbiri Cestnega podjetja M. So-
bota, d.d., pa drugi pogoji, in sicer doseda-
nje kvalitetno opravljeno delo in uspešno
sodelovanje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– SGP Pomgrad Nizkogradnje, d.o.o.,
M. Sobota, v naseljih Lemerje, Gorica, Va-
neča in Dolina,

– Cestno podjetje M. Sobota, d.d., M.
Sobota, v naselju Poznanovci.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: asfaltiranje vaških cest
v Občini Puconci, in sicer v naseljih:

– Lemerje v dolžini 877 m,
– Poznanovci v dolžini 800 m,
– Gorica v dolžini 445 m,
– Vaneča v dolžini 1450 m,
– Dolina v dolžini 700 m.
7. Pogodbena vrednost:
– Lemerje: 7,270.748,37 SIT,
– Poznanovci: 7,932.648,00 SIT,
– Gorica: 3,849.717,70 SIT,
– Vaneča: 11,208.753,55 SIT,
– Dolina: 9,161.922,10 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): izbrana ponudnika ne bosta imela
podizvajalcev pri teh delih.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 40,483.480,12 SIT, 39,109.567,62
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998, Ob-4935.

Občina Puconci

Št. 3588/98 Ob-6568
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ra-

dovljica, Gorenjska 19, Radovljica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 28. avgust 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: ob upošte-
vanju z razpisom določenih meril je izbrana
ponudba za naročnika najustreznejša.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Gorenjc Radovljica,
Ljubljanska 11, 4240 Radovljica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija 50-me-
trskega plavalnega bazena na kopališču
v Radovljici.

7. Pogodbena vrednost: 105,053.288,20
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): 64,353.070 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

129,900.000 SIT, 105,053.288,20 SIT.
11., 12., 13.

Občina Radovljica

Št. 66000-1/98 Ob-6569
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Le-

nart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih
goricah.

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

3. Datum izbire: 12. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: najugodnej-
ša cena ob enakih ostalih ponudbenih po-
gojih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Proizvodno trgovska zadru-
ga “LIPA”, z.o.o., Lenart, Kraigherjeva 19,
2230 Lenart v Slovenskih goricah.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija in obnova
Kulturnega doma Zavrh z Maistrovo spo-
minsko sobo, Zavrh 42, Voličina.

7. Pogodbena vrednost: 21,441.364
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,466.875 SIT, 21,441.364 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti: ni bil objavljen.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998, Ob-4390.

Občina Lenart

Ob-6571
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 izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: cena, uspo-
sobljenost ponudnika, izpolnjevanje tehnič-
nih zahtev, kvaliteta opreme, roki za izved-
bo del, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Energoconsulting, d.o.o.,
Gosposvetska c. 86, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: klimatizacija medna-
rodne centrale IX2 Maribor, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 18,226.082
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): vsa dela bo izvedel v lastni režiji.
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9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,772.718 SIT, 18,226.082 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998, Ob-4777.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 59/98 Ob-6572
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 24. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: najugodnej-
ša cena in reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradis – GP Gradnje Ptuj,
d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prekritje strehe na
Rogozniškem pokopališču na Ptuju.

7. Pogodbena vrednost: 7,364.652 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,442.225 SIT, 7,364.652 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998.

Mestna občina Ptuj

Št. 59/98 Ob-6573
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 24. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: najugodnej-
ša cena in reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ključavničarstvo Stanislav
Meglič, s.p., Zabovci 4d, Markovci.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ekološki otoki na ob-
močju Mestne občine Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 9,456.740 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,578.215 SIT, 9,456.740 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998.

Mestna občina Ptuj

Št. 8-5-9667/1-98 Ob-6623
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 25. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: najnižja ce-
na, druga merila, navedena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mensel, d.o.o., Cesta v Go-
rice 37, 1111 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izkop in zasip kanala
za polaganje telefonskega kabla v skup-
ni dolžini 6,5 km, kraj izvedbe na relaciji
Dragatuš–Nerajec.

7. Pogodbena vrednost:
15,591.182,10 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,019.938,50 SIT, 15,500.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bilo razpisa za ugotavljanje sposob-
nosti.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998, Ob-5048.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto

Št. 10-1027/98 Ob-6636
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Parkirišča, d.o.o., Ljubljana, Vodnikov
trg 5/II.

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

3. Datum izbire: 28. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: ponudniki
niso izpolnili razpisnih pogojev.

Naročnik je sprejel sklep o ponovnem
javnem razpisu.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998.

Javno podjetje Parkirišča, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 507/98 Ob-6637
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Mestna uprava, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, Ljubljana, Oddelek za
gospodarjenje z nepremičninami, tel.
306-12-17, faks 306-12-13.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

3. Datum izbire: 7. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: nižja cena,
kvaliteta in dolžina garancij.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SCT stanovanjski inženiring,
d.o.o., Štihova 26, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: celovita prenova ob-
jekta Jakšičeva 7, adaptacijsko vzdrže-
valna dela poslovnih prostorov ter zuna-
nja ureditev okolice.

7. Pogodbena vrednost: 22,076.089
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,149.914 SIT, 22,076.089 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998, Ob-4937.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za gospodarjenje
z nepremičninami

Ob-6638
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Mestna uprava, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, Ljubljana, Oddelek za
gospodarjenje z nepremičninami, tel.
306-12-17, faks 306-12-13.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

3. Datum izbire: 7. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: nižja cena,
kvaliteta in dolžina garancij.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SCT stanovanjski inženiring,
d.o.o., Štihova 26, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: delna prenova objek-
ta Slomškova 25, dokončanje gradbe-
no obrtniških in inštalacijskih del.

7. Pogodbena vrednost: 7,275.691,80
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,683.921,20 SIT, 7,275.691,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998, Ob-4936.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za gospodarjenje
z nepremičninami

Št. 4147-266/98 Ob-6639
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Koper, Urad za družbene dejavnosti,
Verdijeva 10, Koper.

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

3. Datum izbire: 26. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: pri ocenje-
vanju ponudb so bila upoštevana merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji. Izbrani po-
nudnik je ponudil najnižjo ceno in izkazal
ustreznejše reference pri izgradnji šolskih
in športnih igrišč.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Koper, d.d., Obrtniška
30, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja športnega
igrišča pri Osnovni šoli Ivana Babiča Ja-
gra v Marezigah.

7. Pogodbena vrednost: 8,325.191,30
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): 2,744.744 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,618.680 SIT, 8,325.191,30 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998, Ob-4601.

Mestna občina Koper

Ob-6640
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Sev-

nica, Glavni trg 19a, Sevnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 17. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

– ponudbene cene in kalkulantske os-
nove,

– plačilni pogoji in ugodnosti,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Gradnje, d.o.o., Boštanj, Dolenji Bo-

štanj 138, 8294 Boštanj (za investicije B,
C, D, F, G, H, I),

– VGP Novo mesto, p.o., Trdinova 23,
8000 Novo mesto (za investiciji A, E).

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

A) sanacija plazu na L 6702 Radež,
B) rekonstrukcija L 6708 Križ–Lisce,
C) preplastitev L 6727 Krmelj,
D) rekonstrukcija NC Žigrski Vrh–Ča-

nje,
E) sanacija mostu na L 6716 Selce

nad Blanco,
F) rekonstrukcija NC Veliko Podgorje,
G) rekonstrukcija L 6729 Šentjanž–

Kal,
H) rekonstrukcija L 6734 Grahovica,
I) sanacija plazu na L 6709 Droža-

nje.
7. Pogodbena vrednost:
A) 3,053.770,40 SIT,
B) 7,145.883 SIT,
C) 8,040.741 SIT,
D) 4,221.666 SIT,
E) 1,893.595,50 SIT,
F) 3,600.000 SIT,
G) 4,993.584 SIT,
H) 4,969.235 SIT,
I) 4,320.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe
Najvišja ponudba:
A) 3,698 mio SIT,

B) 8,546 mio SIT,
C) 8,472 mio SIT,
D) 4,345 mio SIT,
E) 2,226 mio SIT,
F) 10,524 mio SIT,
G) 8,296 mio SIT,
H) 8,827 mio SIT,
I) 5,138 mio SIT.
Najnižja ponudba:
A) 3,181 mio SIT,
B) 7,710 mio SIT,
C) 8,013 mio SIT,
D) 4,278 mio SIT,
E) 1,972 mio SIT,
F) 10,054 mio SIT,
G) 6,146 mio SIT,
H) 6,965 mio SIT,
I) 4,320 mio SIT
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998.

Občina Sevnica

Št. 414-05-5/98 Ob-6641
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ki-

dričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, Kidriče-
vo, tel./faks 062/796-112.

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

3. Datum izbire: 3. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: analiza
stroškov, primerjanje kakovosti, usposob-
ljenost ponudnika in druge ugodnosti pri
ocenjevanju ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Ptuj,
d.o.o., Osojnikova c. 9, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela, prizi-
dek in nadzidava Osnovne šole Kidriče-
vo, Kidričevo.

7. Pogodbena vrednost: 98,939.041 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 109,913.795 SIT, 98,939.041 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998, Ob-4668.

Občina Kidričevo

Št. 351-2/98 Ob-6642
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slo-

venija, Vlada Republike Slovenije, Servis skup-
nih služb vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 8. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: javni razpis
ni uspel, ker po pregledu ponudb nista ostali
popolni ponudbi vsaj dveh ponudnikov.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,346.262 SIT, 9,902.447 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998, Ob-5295.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 353-34/96-98 Ob-6643
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pi-

ran, Tartinijev trg 2, Piran.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 25. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajal-
ca, se navede razlog za zaključek postopka
brez dodelitve naročila: ponudnik je posredo-
val najnižjo ponudbo, cene so fiksne, nudi
najugodnejše plačilne pogoje, najboljše refe-
rence ter ugoden način usklajevanja izhodišč-
nih cen v primeru faznosti izvedbe del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gramar, d.o.o., Portorož,
Obala 114, Lucija, 6320 Portorož.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: vsa gradbena dela, potreb-
na za izgradnjo javne razdelilne fekalne
kanalizacije v naselju Sečovlje-Košta.

7. Pogodbena vrednost: 10,990.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,159.889 SIT, 10,990.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998, Ob-3700.

Občina Piran

Ob-6644
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
kont. oseba Marko Planinšek, dipl. inž.,
VO-KA Celje, tel. 063/42-50-30.

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

3. Datum izbire: 27. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: tržno spre-
jemljiva cena in reference pri gradnji in re-
konstrukciji vodovodov, črpališč, rezervoar-
jev in pri podobnih delih v zadnjih dveh letih
v Mestni občini Celje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hudournik, d.o.o., Laška vas
20, 3220 Štore.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: cevovod, črpališče,
rezervoar, vodovod Visoko–Kalše.

7. Pogodbena vrednost: 27,097.940,19
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik od-
dal podizvajalcem ali tretjim (podatke od 4. do
10. točke se navede za vsako pogodbo po-
sebej, če je bilo naročilo oddano po delih!):
na razpisanih delih ne bo podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 35,188.955 SIT, 25,260.112 SIT.
11., 12.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 63 / 18. 9. 1998 / Stran 6161

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998, Ob-4661.

Mestna občina Celje

Št. 351-143/98-07 Ob-6645
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ra-

dlje ob Dravi, Mariborska c. 7, Radlje ob
Dravi.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

3. Datum izbire: 28. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajal-
ca, se navede razlog za zaključek postopka
brez dodelitve naročila: ponudbena cena ter
ponujene možnosti kreditiranja in druga meri-
la, navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Radlje
ob Dravi, Mariborska c. 40, 2360 Radlje
ob Dravi.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja turistične-
ga centra ob Dravi – 1. faza – gradbeno
obrtniška dela in inštalacije; Zgornja Vi-
žinga.

7. Pogodbena vrednost: 139,666.460
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 149,865.702 SIT, 139,666.460 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998, Ob-5260.

Občina Radlje ob Dravi

Št. 352-06-5/98-2260 Ob-6646
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lju-

tomer, Vrazova 1, Ljutomer.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 31. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: ponudbena
cena, rok izvedbe del, plačilni pogoji, refe-
rence ponudnika, garancije, druge ugodno-
sti, ki jih nudi ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: VGP, Javno vodnogospo-
darsko podjetje, d.d., Ciril Metodova 34,
9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija deponije ko-
munalnih odpadkov v Ljutomeru.

7. Pogodbena vrednost: 124,854.168
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): 8,535.950 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 153,280.936 SIT, 124,854.168 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998, Ob-3843

in Uradni list RS, št. 48-49 z dne 3. 7.
1998 – popravek, Ob-4268.

Občina Ljutomer

Št. 03300-105/98-34 Ob-6655
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 26. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

– najnižja cena,
– kompletnost ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradbeništvo, kanalizacija,
nizka gradnja Čamil Alija, Matije Tomca 1,
1230 Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je Rova – I. faza, Rova.

7. Pogodbena vrednost: 8,969.076,80
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,173.085 SIT, 8,969.076,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998, Ob-5224.

Občina Domžale

Št. 03300-106/98-34 Ob-6656
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 26. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

– najnižja cena,
– kompletnost ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Asist, d.o.o., Cesta v Kleče
16, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: semaforizacija kri-
žišča Rodica.

7. Pogodbena vrednost: 6,616.256,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,193.520 SIT, 6,616.256,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998, Ob-5225.

Občina Domžale

Št. 03300-107/98-34 Ob-6657
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 26. 8. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

– najnižja cena,
– kompletnost ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Grapix, d.o.o., Brezova 12,
1230 Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija Miše-
ve in Perkove ulice na Rodici, Rodica.

7. Pogodbena vrednost: 6,583.093,59
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,201.351,10 SIT, 6,583.093,59 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998, Ob-5226.

Občina Domžale

Št. 03300-108/98-34 Ob-6658
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 26. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

– najnižja cena,
– kompletnost ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: Elektroinstalacije Milan Sko-
čaj, s.p., Vir, Rožna ul. 7/a, 1230 Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja avtomatske
telefonske centrale Krtina.

7. Pogodbena vrednost: 13,464.210,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,719.598 SIT, 13,464.210,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998, Ob-5227.

Občina Domžale

Št. 03300-109/98-34 Ob-6659
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 26. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

– najnižja cena,
– kompletnost ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Grading Do, d.o.o., Rebo-
ljeva 14, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: razširitev centralnega po-
kopališča – II. faza razširitve – izdelava
montažnih ograjnih elementov, Domžale.
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7. Pogodbena vrednost: 43,213.528 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 65,329.080,97 SIT, 43,213.528 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998, Ob-5228.

Občina Domžale

Št. 2/98 Ob-6661
1. Naročnik, poštni naslov: R T H, d.o.o.,

Trg revolucije 12, Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 2. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajal-
ca, se navede razlog za zaključek postopka
brez dodelitve naročila: cena, plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: RGD, d.d., Trg revolucije
4/b, 1420 Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izkop povezovalne
proge Jama Ojstro – jašek Hrastnik 2.

7. Pogodbena vrednost:
48,389.657,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 52,282.465 SIT, 48,389.657,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998, Ob-4544.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 347-01-1/98-1800-12 Ob-6662
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Komunalna direkcija, Sloven-
ska ul. 40.

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

3. Datum izbire: 3. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

– reference 50,
– cena 30,
– rok 20.
Izbrana je cenejša ponudba z ugodnejši-

mi referencami.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradis N. G., d.d., Maribor,
Lavričeva 3.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnovitev cestišča in
komunalij na odseku Koroške ceste v
Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 56,383.231,70
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 59,740.000 SIT, 56,388.231,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998, Ob-4989.

Mestna občina Maribor

Št. 40301/004/98 Ob-6606
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina

Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 1. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, rok gradnje, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
a) Gradbeništvo Kuster s.p., Levstikova

1, Slovenj Gradec,
b) Cestno podjetje Maribor, Iztokova 30,

Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: izgradnja pločnika in
kolesarske steze v naselju S 8, Slovenj
Gradec.

7. Pogodbena vrednost:
a) 8,988.897,50 SIT,
b) 3,319.690 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,883.021, 14,502.936,67 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 14. 8. 1998, Ob-5594.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 5943/98 Ob-6607
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
stavbna zemljišča, Tomšičeva 6, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
s predhodno izvedenih javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 4. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: naročnik je
med dvema ponudbama izenačenima po
vseh objavljenih merilih (ponudbena cena;
kvaliteta ponujenih del; dinamika plačil; po-
sebne ugodnosti – odlog plačila; roki; do-
mači ponudniki) izbral ponudnika s podizva-
jalci, ki je ponudil nižjo ponudbeno ceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vodnogospodarsko podjet-
je Hidrotehnik, d.d., Ljubljana, Slovenčeva
97, s podizvajalci: Tegrad, d.d., Kamniška
41, Ljubljana (telefonsko omrežje), Javna
razsvetljava, d.d., Litijska 263, Ljubljana (jav-
na razsvetljava), Podjetje za izvedbo strojnih
instalacij Santosa, d.o.o., Prušnikova 2,
Ljubljana (plinovodno in vročevodno omrež-
je), IMP Promont – Montaža, d.o.o., Pot k
sejmišču 30, Ljubljana Črnuče, Družba za
gradnjo in trgovino CMC Mont, d.o.o., Tbili-
sijska 81, Ljubljana (TRM cevi in vodovod),
ELINS Elektro storitve, d.o.o., Želimlje 5,
Škofljica (elektro omrežje).

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba sekundarnih
komunalnih in energetskih naprav in zu-
nanje ureditve območja urejanja z ozna-
ko CS 7/8 – Nove Poljane v Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost:
453,415.130,50 SIT fiksna do konca grad-
nje, tj. 14. 9. 1999.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!):

– CMC Mont, d.o.o. – 35,109.014 SIT
– ELINS Elektro storitve, d.o.o. –

43,763.602,50 SIT
– Tegrad, d.d. – 25,262.030 SIT
– Santosa, d.o.o. – 48,138.221 SIT
– Javna razsvetljava, d.d. –

43,667.880,20 SIT.
9. Število prejetih ponudb:5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

575,636.141 SIT, 453,415.130,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: namera
o naročilu, objavljena v Uradnem listu RS,
št. 31/98, Ob-1842, str. 3251, z dne
18. 4. 1998 in javni razpis, objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 50/98, Ob-4370, stran
4946, 4947, z dne 10. 7. 1998.

14.
Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava
Oddelek za stavbna zemljišča

Ob-6671
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

za šport Nova Gorica, Bazoviška 4, Nova
Gorica.

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

3. Datum izbire: 24. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: po razpisnih
pogojih, cena, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Euroinvest, d.o.o., Grgar,
Bazoviška 4, Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: pripravljalna dela za
prekrivanje nogometnega igrišča z
umetno travo v Športnem parku Nova
Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 28,093.194,38
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

30,100.162,58 SIT, 28,093.194,38 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998, Ob-5273.

14.
Javni zavod za šport Nova Gorica

Št. 110-1/98 Ob-6672F
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, Celje, izpostava Ljubljana, Eins-
pielerjeva 6, telefax 133-22-51.

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

3. Datum izbire: 8. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev
za priznano usposobljenost in sposobnost.
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5. Ime in naslov izbranega izvajalca: ZEU
Načrtovanje in inženiring d.o.o., Staneta
Rozmana 5, 9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: izdelava lokacijskega na-
črta za rekonstrukcijo regionalne ceste
R-353 na odseku Radenci – Vučja vas.

7. Pogodbena vrednost: 4,976.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja: 4,976.000 SIT, najnižja:
3,730.000 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti: neizbrani ponud-
nik ne zadovoljuje pogojev za priznano us-
posobljenost in sposobnost na področju re-
ferenc in kadrov.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 54 z dne
31. 7. 1998, Ob-5270B.

14.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/98 Ob-6672G
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, Celje, izpostava Ljubljana, Eins-
pielerjeva 6, telefax 133-22-51.

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

3. Datum izbire: 7. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev
za priznano usposobljenost in sposobnost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca:
Cestno podjetje Maribor d.d., Iztokova 30,
2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija pasu za po-
časni promet na avtocesti A1 Šentilj –
Koper, odsek 36 in 37.

7. Pogodbena vrednost: 65,714.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja: 70,127.550 SIT, najnižja:
65,714.000 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998, Ob-4675.

14.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 403-02-2/98-5 Ob-6678
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 4. 9. 1998.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Tampon, d.o.o., 2250 Ptuj,
Zagrebška 49A.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija Trste-
njakove ulice I. odsek.

7. Pogodbena vrednost:
17,894.662,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja 22,380.099 SIT, najnižja
17,894.662,50 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: cena,
reference, rok dokončanja del, garancija.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ne.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998.

14.
Mestna občina Ptuj

Ob-6679
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 30. 7. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

– ugodnejša cena, ponujena fiksna cena
do konca gradnje po metodi “ključ v roke”,

– ugodnejši plačilni pogoji,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– krajši rok izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Nizke gradnje Ptuj, d.d.,
Slomškova ulica 3, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: kanalizacijski priklju-
ček “Kamberger–Maroh” v Brstju na Ptu-
ju (PVC, DN 200, 1 = 231 m).

7. Pogodbena vrednost: 3,946.450,10
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,882.468 SIT, 3,946.450,10 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998.

14.
Mestna občina Ptuj

Ob-6680
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 30. 7. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

– ugodnejša cena, ponujena fiksna ce-
na do konca gradnje po metodi “ključ v
roke”,

– ugodnejši plačilni pogoji,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– krajši rok izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nizke gradnje Ptuj, d.d.,
Slomškova ulica 3, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sekundarna kanaliza-
cija (gradbena dela) “Cesta ob Rogozni-
ci” v Budini na Ptuju (kanal A, B, BC ∅∅∅∅∅
30, l = 376 m).

7. Pogodbena vrednost: 11,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,202.500 SIT, 11,000.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998.

14.
Mestna občina Ptuj

Ob-6681
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 izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: najugodnej-
ša cena, usposobljenost, roki, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ciproš, d.o.o., Lobnica 18,
Ruše.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih,
obrtnih in instalacijskih del pri preuredi-
tvi prostorov za potrebe mednarodne di-
gitalne centrale IX2 v Mariboru, Tezno,
Ptujska cesta 119.

7. Pogodbena vrednost: 17,071.486 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): 8,400.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,794.820 SIT in 17,071.486 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998; Ob-4781.

14.
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

Ob-6682
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., PE Maribor, Titova 38, Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 7. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajal-
ca, se navede razlog za zaključek postopka
brez dodelitve naročila: najnižja cena, plačilni
pogoji, izvedbeni roki, dosedanje korektno iz-
polnjevanje pogodbenih obveznosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Telsim, Igor Berk, s.p., Ljub-
ljanska c. 14, Celje.
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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

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja KKO Majš-
perk smer Stoperce in optična poveza-
va med KTC in izdvojeno stopnjo.

7. Pogodbena vrednost:
26,717.700,60 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 38,832.705 SIT, 26, 717.700,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998; Ob-5046.

14.
Telekom Slovenije, d.d.,

PE Maribor

Ob-6683
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo za

šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 27. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: reference
ponudnika za tovrstna dela, usposobljenost
in sposobnost ponudnika, ponudbena ce-
na, izvedbeni in garancijski roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Granit, d.d., Slovenska Bi-
strica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: GOI – kletna etaža.

Kraj izvedbe: Srednja ekonomska šola
Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 39,817.664
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,000.000 SIT, 39,817.664 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998.

14.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-6684
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo za

šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 27. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajal-
ca, se navede razlog za zaključek postopka
brez dodelitve naročila: reference na šolskih
objektih, ponudbena cena in izvedbeni rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIVO, d.d., Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova pročelja na
objektu Plečnikove gimnazije v Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost: 26,595.915 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,575.131 SIT, 26,595.915 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998.

14.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-6694
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Voj-

nik, Keršova 1, 3212 Vojnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 25. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajal-
ca, se navede razlog za zaključek postopka
brez dodelitve naročila: reference, ponudbe-
na cena, reference proizvajalca opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nivo Kiong, d.o.o., Celje,
Mariborska 86.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija z zamenjavo
opreme – čistilna naprava Dobrna.

7. Pogodbena vrednost: 24,201.064 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,664.761 SIT, 19,664.761 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52, z dne 24. 7. 1998, Ob-5051.

14.
Navor Celje, d.o.o.

Št. 10/98 Ob-6558
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lole Ribarja
18, Šoštanj.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 3. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): navedena ponudnika sta v skla-
du s kriteriji za izbor dobavitelja, predpisani-
mi v razpisni dokumentaciji dosegla najvišjo
oceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE, d.d., Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana, IBT, d.d., Gimnazijska c.
16, 1420 Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava projekta za izvedbo gradbenih
del za razžveplelno napravo bloka 5 v
TE Šoštanj.

7. Pogodbena vrednost: 31,600.000 SIT.
8.

9. Število prejetih ponudb: 5 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 48,031.500 SIT, 13,182.500 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: teh ni
bilo.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 41 z dne 11. 7.
1997.

13.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Ob-6559
1. Naročnik, poštni naslov: RZZ, Glinš-

ka 12, Ljubljana.
2.
3. Datum izbire: 20. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GEA College, Dunajska
156, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
vajanje programa izobraževanja za ma-
nagement.

7. Pogodbena vrednost: 4,800.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,112.000 SIT, 2,130.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: RZZ,
Glinška 12, Ljubljana – kontaktna oseba
Leopold Hanžič.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
Uradni list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998.

13.
Republiški zavod za zaposlovanje

Št. 540/1-1998 Ob-6562
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Komunala Kranj, p.o., Ulica Mirka Vad-
nova 1, Kranj.

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

3. Datum izbire: 10. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena in način spremembe cene,
– odzivni čas,
– plačilni pogoji,
– reference, itd.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Zidarstvo in fasaderstvo Ir-
fan Fetaj s.p. Tavčarjeva 49, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: ročni
izkop pri vzdrževalnih in intervencijskih
delih na javnem vodovodnem sistemu.

7. Pogodbena vrednost: 21,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A = 4.500,
A = 1.920,
B = –,
B = 67,20,
C = 1.400,
C = 850.
11., 12.
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13. Številka objave razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije (vpiše Uradni list
RS): Uradni list RS, št. 51 z dne 17. 7.
1998; Ob-4844.

Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

Št. 547/98 Ob-6563
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upoko-

jencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica,
Arto 13, Sevnica.

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

3. Datum izbire: 10. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji. Pri ocenjevanju ponudb niso
bile upoštevane reference za domače po-
nudnike. Opis odločujočih meril za izbiro
izbrane ponudbe: kompletnost ponudbe,
fiksnost cene, ugodni plačilni pogoji in teh-
nični pogoji, izkušnje, rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gastroprojekt Zagorje, Ce-
sta zmage 3, Zagorje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va in montaža kuh. opreme za Dvorec.

7. Pogodbena vrednost:
19,616.397,26 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja cena 21,946.387,40 SIT,
najnižja cena 18,715.009 SIT.

11., 12., 13.
Dom upokojencev in oskrbovancev

Impoljca, p.o., Sevnica

Ob-6629
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Uprava Republike Slo-
venije za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova
1b.

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

1. celovita analiza cen komunalnih
proizvodov in storitev in prispevkov ob ce-
nah, taks za obremenjevanje okolja ter po-
vračil za izkoriščanje in rabo naravnih do-
brin po občinah za leti 1997 in 1998,

2. aplikacija evropske strategije na
področju oblikovanja cen proizvodov in sto-
ritev obveznih lokalnih javnih služb varstva
okolja,

3. izdelava poročila o organizacijskem
in lastninskem preoblikovanju komunalnih
podjetij in načinu zagotavljanja komunalnih
dejavnosti v občinah,

4. izdelava poročila o organizacijskem
in lastninskem preoblikovanju komunalnih
podjetij in načinu zagotavljanja komunalnih
dejavnosti v občinah.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je dne 7. 9. 1998 spre-
jel sklep o zaključku postopka brez dodeli-
tve naročila glede na to, da za nobeno od
razpisanih nalog nista prispeli 2 popolni in
primerni ponudbi za ocenjevanje.

5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.
Ministrstvo za okolje in prostor

Uprava RS za varstvo narave

Ob-6630
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo za

okolje in prostor, Uprava Republike Sloveni-
je za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b.

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

3. Datum izbire: 7. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika in projekt-
ne skupine za področje razpisanih del in za
obdobje zadnjih 3 let, kadrovska zasedba
projektne skupine, ponudbena cena in tra-
janje razpisanih del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Svetovalni center, svetova-
nje na področju gospodarskih javnih služb,
d.o.o., Ljubljana, Ulica bratov Tuma 3a.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va naloge: standardi na področju skupne
komunalne porabe za urejanje in vzdr-
ževanje zelenih površin, urejanje in vzdr-
ževanje ulic, trgov, dostavnih poti in po-
vršin za pešce, odvajanje padavinskih
voda, javno razsvetljavo v naseljih, vzdr-
ževanje prometne signalizacije in vzdr-
ževanje posebnega, javnega dela poko-
pališč.

7. Pogodbena vrednost: 13,131.450 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,131.450 SIT.
11., 12., 13.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Ob-6631
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pe-

snica, Pesnica pri Mariboru 39a, Pesnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik
je bil izbran preko javnega razpisa v Urad-
nem listu RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998.

3. Datum izbire: 28. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ugodna cena, plačilni pogoji, do-
sedanje dobro opravljanje tovrstnih del, rok
pričetka in končanja del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tempograd, d.o.o., Be-
zenškova 62, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sanira-
nje plazu na krajevni cesti v Ploderšnici,
KS Jakobski dol pri kmetiji Vršič.

7. Pogodbena vrednost: 7,279.059 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): dela bo izvajal v lastni režiji.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,190.000 SIT, 6,743.474 SIT.
11., 12.
13. Številka objave razpisa v Uradnem

listu Republike Slovenije (vpiše Uradni list
RS): Uradni list RS, št. 56 z dne 28. 8.
1998, Ob-5357.

Občina Pesnica

Št. 285/98 Ob-6630
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pe-

snica, Pesnica pri Mariboru 39a, Pesnica.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis, Uradni list
RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998.

3. Datum izbire: 28. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ugodna cena, plačilni pogoji, do-
sedanje dobro opravljanje tovrstnih del, rok
pričetka in končanja del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tempograd, d.o.o., Be-
zenškova 62, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sanira-
nje plazu na krajevni cesti v Ploderšnici,
KS Jakobski dol pri kmetiji Vršič.

7. Pogodbena vrednost: 7,279.059 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): dela bo izvajal v lastni režiji.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,190.000 SIT, 6,743.474 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998.

13.
Občina Pesnica

Ob-6634
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Koper, d.o.o. – S.R.L., kont. oseba Ro-
mana Georgijevič, Ul. 15. maja 4, Koper,
tel. 066/38-027, faks 066/32-044, soba
št. 4.

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

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 18. 8. 1998 ob 11. uri, sklep o
izboru najugodnejšega ponudnika pa je da-
tiran s 4. 9. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): najnižja cena, druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Utemeljitev: izbrani ponudnik je po danih
merilih zbral največje število točk, ker je bila
njegova ponudba zlasti finančno in referenč-
no najugodnejša.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Fadil Hoxha, s.p., Tominče-
va 5, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje programa čiščenja in vzdrževanja
javnih površin na območju Mestne obči-
ne Koper.

7. Pogodbena vrednost: 55,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1.150 SIT/uro, 900 SIT/uro.
11., 12., 13.

Komunala Koper, d.o.o. – S.R.L.

Št. 34001-13/98 Ob-6635
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kam-

nik, Glavni trg 24, Kamnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 20. 8. 1998.
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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

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): ponudbe so bile delne oziroma
nepopolne.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 245 SIT/km, 145 SIT/km.
11., 12., 13.

Občina Kamnik

Ob-6664
1. Naročnik, poštni naslov: Sklad dodat-

nega pokojninskega zavarovanja, d.d., Ma-
la ulica 5, p.p. 802, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 7. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vsi kriteriji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primit, d.o.o., Dunajska 58,
Ljubljana, Zavarovalec, d.o.o., Ferrarska 8,
Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
sklepanje pogodb za dodatno pokojnin-
sko zavarovanje.

7. Pogodbena vrednost: 26,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12., 13.

Sklad dodatnega pokojninskega
zavarovanja, d.d., Ljubljana

Ob-6688
1. Naročnik, poštni naslov: Zgodovinski

arhiv v Ptuju, Muzejski trg 1, Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 31. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, reklama.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ČZD Kmečki glas Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obliko-

vanje in tehnična ureditev monografije
J. Puh.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,439.809 SIT, 1,143.000 SIT.
11., 12., 13.

Zgodovinski arhiv v Ptuju

Št. 414-05-7/98 Ob-6545
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ki-

dričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, Kidriče-
vo, tel. 062/796-112.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po
7. točki 55. člena zakona o javnih naroči-
lih.

3. Datum izbire: 31. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): analiza stroškov, primerjanje
kakovosti, usposobljenost ponudnika in
druge ugodnosti pri ocenjevanju ponudb.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Certus, d.o.o., Maribor,
Linhartova 22, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
opravljanje prevozov predšolskih (ma-
la šola) in osnovnošolskih otrok v Ob-
čini Kidričevo v šolskem letu
1998/99.

7. Pogodbena vrednost: 8,882.500
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,882.500 SIT, 8,621.250 SIT.
11., 12.

Občine Kidričevo

Št. 404-98/98 Ob-6611
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS

za geofiziko, Kersnikova 3, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez

predhodne objave javnega razpisa - po
3. točki 55. člena zakona o javnih naroči-
lih.

3. Datum izbire: 3. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): izvajanje raziskav z meto-
do refrakcijske seizmike – ustrezna
tehnična oprema in strokovni kader,
arhiv geofizikalnih podatkov za ob-
močje RS.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Geološki zavod, Inštitut
za geologijo, geotehniko in geofiziko, Di-
mičeva 14, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
izvedba preliminarnih seizmičnih preiskav
in posredovanje obstoječih geofizikalnih
podatkov za širše področje Bovca in Drež-
niških raven; 10 refrakcijskih razvrstitev.

7. Pogodbena vrednost: 819.261,90
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 819.261,90 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za geofiziko

Št. 404-99/98 Ob-6612
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS

za geofiziko, Kersnikova 3, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 7. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (ute-

meljitev izbire): ustrezna tehnična opre-
ma in strokovni kader, arhiv geoloških
in  geofizikalnih  podatkov  za  območ-
je RS.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Geološki zavod, Inštitut

za geologijo, geotehniko in geofiziko, Di-
mičeva 14, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
izgradnja geološkega informacijskega si-
stema; digitalizacija in prenos geoloških
kart v GIS, izdelava baze geoloških profi-
lov, izdelava tektonske karte Slovenije, iz-
gradnja in polnjenje baze vrtin, zajem po-
datkov, izdelava standardov za geološko
kartiranje.

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,000.000 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za geofiziko

Št. 7/98 Ob-6624
1. Naročnik,  poštni  naslov:  Mini-

strstvo  za  ekonomske  odnose  in  razvoj,
Urad za gospodarsko promocijo in tuje
investicije, Kotnikova 28, Ljubljana, kot
financer.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po
8.  točki  55.  člena  zakona  o  javnih
naročilih.

3. Datum izbire: najkasneje do 15. ok-
tobra 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire):

– dobro poznavanje ciljnega trga,
– organizacija nastopajočih govornikov

na seminarju v Sloveniji,
– organizacija poslovnih kontaktov

med slovenskimi izvozniki in tujimi pod-
jetji,

– priprava tržne analize,
– organizacija logistike potovanj po cilj-

nem trgu,
– priprava končnega poročila,
– dosedanje reference in izkušnje na

ciljnem trgu.
5.
6. Vrsta  in  obseg  dodeljenih  storitev:

oddaja javnega naročila tujemu svetoval-
nemu podjetju, ki bo izbralo nastopajoče
govornike na seminarju v Sloveniji v
letu 1998 ter organiziralo poslov-
no-prodajno delagacijo v Španijo v le-
tu 1999.

7. Pogodbena vrednost: znaša največ
11 mio SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: bo določena na podlagi pogajanj.
11. Morebitne druge pomembnejše

informacije o postopku izbire izvajalca:
izmed prispelih ponudb bo Urad za
gospodarsko promocijo in tuje investicije
na Ministrstvu za ekonomske odnose in
razvoj, izbral najustreznejšo ponudbo v
skladu z zgoraj navedenimi pogoji in
kriteriji.

12.
Ministrstvo za ekonomske odnose

in razvoj
Urad za gospodarsko promocijo

in tuje investicije
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ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Št. 422/98 Ob-6613
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za varstvo in usposabljanje dr.
Marijana Borštnarja, Dornava 128, 2252
Dornava, telefaks 062/755-050.

2. (a) Kraj dobave:Dornava 128.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: obleka:
– obleka varovancev – 12752 kom,
– zaščitna obleka – 897 kom.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

29,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: začetek

15. 11. 1998, zaključek 15. 12. 1998.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zavod za varstvo in uspo-
sabljanje dr. Marijana Borštnarja, Dornava
128, 2252 Dornava, referent za javna na-
ročila.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 3.000
SIT, način plačila negotovinsko na žiro ra-
čun št. 52400-603-30549 ali na blagajni
Zavoda.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
12. 10. 1998 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Zavod za varstvo in us-
posabljanje dr. Marijana Borštnarja, Dor-
nava 128, 2252 Dornava, tajništvo.

6. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 12. 10.
1998 ob 12. uri v Zavodu za varstvo in
usposabljanje dr. Marijana Borštnarja, Dor-
nava 128, 2252 Dornava, v konferenčni
sobi.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-

vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– zagotovitev pogojev iz 40. člena ZJN,
– zagotovitev najmanj 50% zahtevanih

artiklkov,
– 45 dnevni plačilni rok,
– zagotovitev razpisane količine.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ogled artiklov možen dne 23. 9. 1998
od 11. do 14. ure.

10., 11.
Zavod za varstvo in usposabljanje

dr. Marijana Borštnarja Dornava

Ob-6614
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črna na Koroškem, Center
101, Črna na Koroškem, tel.
0602/38-106, faks 0602/38-170.

2. Kraj izvedbe del: Črna na Koroškem.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: kompletna
izvedba GOI del na objektu Zdravstveni
dom Črna na Koroškem, po posebnih
pogojih financiranja, vrednost 110 mio
SIT.

Opomba: v objektu so predvidena tudi
4 stanovanja.

(a), (b), (c)
4. Predvideni čas izvedbe: začetek

18. 11. 1998, konec 18. 6. 1999.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Črna na Koroškem, prevzemnik Franc
Predikaka, Center 101, 2393 Črna na Ko-
roškem, tel. 0602/38-106, faks
0602/38-170.

(b) Datum,  do  kdaj  je  možno  zahte-
vati razpisno dokumentacijo: do 9. 10.
1998.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo (številka bančnega
računa, kamor je potrebno nakazati zne-
sek): 5.000 SIT, virman, račun št.
51830-630-25622.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: v zapečatenih kuvertah na zgornji naslov
do 19. 10. 1998 do 10. ure.

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

19. 10. 1998 ob 10. uri, na naslovu, nave-
denem pod 5. točko.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): zahtevana je sposobnost iz-
vedbe objekta z zamikom plačila, lastna teh-
nična in kadrovska opremljenost za gradnjo
tovrstnih objektov in registracija za opravlja-
nje tovrstnih del. Natančna vsebina te zah-
teve je navedena v razpisni dokumentaciji
pod 5. točko.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu pod 5. točko.

11.
Občina Črna na Koroškem

Ob-6576
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 26, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: pranje in čiščenje vozil
MORS na lokaciji Ljubljana.

Vrste vozil: osebna terenska, kombinira-
na, tovorna.

Vrsta storitve: strojno, ročno pranje in
čiščenje.

Ponudniki se lahko prijavijo za strojno
ali ročno pranje in čiščenje različnih vrst
vozil.

Ocenjena vrednost: ca. 11,000.000
SIT.

3. Kraj izvedbe: Ljubljana.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: de-

cember 1998–december 1999.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Uprava za logisti-
ko, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont.
oseba Boštjan Purkat, tel. 171-25-85, so-
ba št. 365, vsak delovni dan med 11. in
12. uro.

(b) Datum,  do  kdaj  je  možno  zahteva-
ti  razpisno  dokumentacijo:  do  9. 10.
1998.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo (številka bančnega
računa, kamor je potrebno nakazati
znesek): 5.000 SIT z virmanom (z navedbo
polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS PUS 46/98), na račun št.
50100-637-55216.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 12. 10. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za obram-
bo RS, prevzemnik sprejemna pisarna –
vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
PUS 46/98 – pranje in čiščenje vozil
MORS”.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 10. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za obram-
bo RS, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba
št. 150.

Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti:

– oddaljenost od sedeža MORS,
– izpolnjevanje tehničnih pogojev,
– kapacitete.
8., 9.

ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

gradbena dela

Naročamo  objavo  javnega  razpisa
za  ugotavljanje  sposobnosti  za
dodelitev  naročila  gradbenih  del  po
43. do 45. členih zakona o javnih
naročilih
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10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardelje-
va pl. 24, kont. oseba Marjan Rogelj, tel.
061/171-29-23.

11., 12.
Ministrstvo za obrambo RS

Uprava za logistiko

Št. 60-2038/98 Ob-6577
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, telefaks 068/324-115.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila

A) Specialna tovorna vozila s sme-
tarsko nadgradnjo in kombinirana vozi-
la znamke Mercedes

ocenjena vrednost del: 1,200.000 SIT,
– 2 kosa smetarsko vozilo Mercedes z

nadgradnjo Riko,
– 1 kos tovorno vozilo Mercedes Sprin-

ter,
– 1 kos kombinirano vozilo Mercedes

kombi;
B) kanaljet Iveco – Moro
ocenjena vrednost del: 400.000 SIT,
– 1 kos tovorno vozilo Iveco s special-

no nadgradnjo kanaljet znamke Moro;
C) specialna tovorna vozila znamke

TAM z nadgradnjo Riko
ocenjena vrednost del: 1,600.000 SIT,
– 1 kos kanalizacijska cisterna tip TAM

z nadgradnjo Riko,
– 1 kos specialno vozilo samonaklada-

lec tip TAM 130 z nadgradnjo Riko,
– 1 kos smetarsko vozilo tip TAM 190 z

nadgradnjo Riko,
– 1 kos smetarsko vozilo tip TAM 260 z

nadgradnjo Riko pres;
D) tovorna vozila znamke VW
ocenjena vrednost del: 750.000 SIT,
– 4 kosi VW Caddy,
– 3 kosi VW Transporter;
E) terenska vozila Suzuki
ocenjena vrednost del: 700.000 SIT,
– 5 kosov Suzuki Samurai,
– 2 kosa Suzuki Vitara;
F) osebna in tovorna vozila Renault

(R5, Clio, Laguna, Expres)
ocenjena vrednost del: 780.000 SIT,
– 5 kosov osebno vozilo R 5,
– 2 kosa tovorno vozilo R5 Expres,
– 4 kosi osebno vozilo Clio,
– 1 kos osebno vozilo R19,
– 1 kos osebno vozilo Laguna,
G) pogrebno vozilo Citroen CX
ocenjena vrednost del: 200.000 SIT –

1 kos;
H) terensko vozilo Jeep Vrangler
ocenjena vrednost del: 400.000 SIT –

1 kos;
I) terensko tovorno vozilo Mazda

2500
ocenjena vrednost del: 200.000 SIT –

1 kos.
3. Kraj izvedbe: Novo mesto.
4. Predvideni čas izvedbe naročila:

12 mesecev.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevško-
va 12, 8000 Novo mesto, tel.
068/323-596; 068/323-816, kont. ose-
ba Anton Tomažin.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 10. 1998
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): naka-
zilo v vrednosti 20.000 SIT na žiro račun
JP Komunala Novo mesto, d.o.o., št.
52100-601-11459 z navedbo “Javni raz-
pis za vzdrževanje vozil” pri Agenciji za pla-
čilni promet Novo mesto.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 13. 10. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: JP Komunala Novo me-

sto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000
Novo mesto.

7. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja
ponudb:  do  15.  10.  1998  ob  12.  uri,
JP  Komunala  Novo  mesto,  d.o.o.,  Roz-
manova ulica 2 – sejna soba, 8000 Novo
mesto.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba in ostala raz-
pisna dokumentacija.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): izjave v skladu s 40. čle-
nom ZJN.

10. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sposobnost se bo ugotavljala za po-
samezne sklope navedene v 2. točki do
A-I.

11., 12.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. vr Relacija Čas Km Dn

07/B Adrijanci-G.Petrovci Š-M.Sobota 7.09-7.48 28 V001
11 MS-Boreča K-Šulinci-Neradnovci-

G.Petrovci Š-Šulinci 6.15-7.24 46 V011
12 MS-Košarovci-Kuštanovci-Križevci-

G.Petrovci Š-MS 6.30-7.55 59 V020
13 Neradnov-Petrovci Š-Peskovci-Stanjevci-

Križevci-Kuštanovci-Košarovci-M.Sobota13.37-14.43 49 V020
13/A G.Petrovci Š.Neradnovci-Martinje-

Boreča-Martinje 12.10-12.39 8 V102
14 MS-Petrov. Š.-Stanj-Peskov-

Kuštan.mle-Košarovci-Petrovci Š. 11.30-13.08 61 V090
Petrovci Š-Neradnovci-Šulinci-
Martinje-Boreča-M.Sobota 13.55-14.55 41 V090

292 km

Št. 3026/98 Ob-6695
1. Naročnik,  poštni  naslov,  številka

telefaksa:  Občina  Gornji  Petrovci,  Gornji
Petrovci 31/d, 9203 Petrovci, številka te-
lefona  in  telefaksa  069/56-250,  kon-
taktna  oseba  Franc  Šlihthuber,  župan
občine.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dnevni prevozi učen-
cev v Osnovno šolo Gornji Petrovci v
šolskem letu 1998/99.

Ocenjena vrednost naročila je ca.
11 milijonov SIT.

3. Kraj izvedbe:

Prevozi učencev se opravljajo v in iz Os-
novne šole Gornji Petrovci.

Prevozi se opravljajo z avtobusi.
4. Predvideni čas izvedbe naročila:
– začetek del je 1. september 1998,
– zaključek del je 24. junij 1999.
5. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d,
9203 Petrovci, številka telefona
069/56-250.

b) Datum,  do  kdaj  je  možno  zahtevati
razpisno  dokumentacijo:  do  20.   9.
1998.

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

6. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predane ali ki bodo prispe-
le po pošti najkasneje do 30. 9. 1998 do
12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gornji Petrovci, Gor-
nji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 10.
1998 ob 10. uri v sejni sobi Občine Gornji
Petrovci.

8.
9. Glavni pogoji, ki ji morajo izpolnjevati

ponudniki za priznanje sposobnosti:
– da ni v stečajnem postopku,
– da ni prenehal opravljati dejavnosti,
– da mu ni bila izdana pravnomočna sod-

na odločba, ki kaže na ponudnikovo nestro-
kovnost,

– da nima neporavnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov, taks in drugih dajatev,
določenih z zakonom,

– da ima zadostne tehnične zmogljivo-
sti.

10., 11., 12.
Občina Gornji Petrovci



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 63 / 18. 9. 1998 / Stran 6169

Javni razpisi

Št. 400-02-06/98 Ob-6589
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava

Republike Slovenije za varstvo narave ob-
javlja na podlagi 13. člena uredbe o konce-
sijah za gospodarsko izkoriščanje vode na
odseku vodotoka Šujica pri Horjulu in izvi-
rov ob potoku Dobruša pri Mošnjah za vzre-
jo salmonidnih vrst rib (Ur. l. RS, št. 57/98)
- v nadaljevanju: uredba

javni razpis
za podelitev koncesije za gospodarsko
izkoriščanje vode na odseku vodotoka
Šujica pri Horjulu in izvirov ob potoku

Dobruša pri Mošnjah za vzrejo
salmonidnih vrst rib

I. Predmet koncesije: gospodarsko iz-
koriščanje vode za vzrejo salmonidnih vrst
rib na naslednjih odsekih vodotokov:

Tabela 1

za dejavnost iz 2. člena uredbe ter v
skladu s pogoji uredbe.

II. Pogoji za pridobitev koncesije
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje

pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v Re-

publiki Sloveniji, ali fizična oseba, ki je dr-
žavljan Republike Slovenije,

– da je lastnik ali imetnik pravice upora-
be zemljišč, na katerih bodo zgrajeni objek-
ti in naprave ribogojnice,

– da je usposobljen za opravljanje dejav-
nosti vzreje salmonidnih vrst rib.

III. Elementi prijave na razpis

Prijavi je treba priložiti:

1. Za pravne osebe: dokazilo o registra-
ciji na sodišču

Za fizične osebe: potrdilo o državljanstvu.

2. Idejni projekt ribogojnice, ki vsebuje:
tehnični opis objekta, opis tehnološkega de-
la z navedbo opreme, opis ukrepov varstva
okolja, karakteristične gradbene načrte in
situacije z osnovnimi gabariti (iz 18a člena
zakona o graditvi objektov).

3. Kopijo katastrskega načrta z vrisanim
objektom predvidene ribogojnice, ki ni sta-
rejša od 2 mesecev.

4. Zemljiškoknjižni izpisek parcel, na ka-
terih je predvidena gradnja ribogojnice, ki ni
starejši od 2 mesecev.

5. Dokazila o morebitnih dosedanjih vla-
ganjih v ribogojnico (računi že nakupljene
opreme, projekta, zemljišča ipd).

IV. Začetek in trajanje koncesije

Koncesija se podeli za dobo trideset let;
rok začne teči z dnem podpisa koncesijske
pogodbe.

V. Rok za predložitev prijav

Prijavitelj vloži prijavo tako, da izpolni
obrazec, ki je sestavni del tega razpisa.

Izpolnjene prijave z vsemi zahtevanimi
prilogami in z oznako: “Ne odpiraj - javni
razpis - koncesija za gospodarsko izkorišča-
nje vode na odseku vodotoka Šujica pri Hor-
julu in izvirov ob potoku Dobruša pri Moš-
njah za vzrejo salmonidnih vrst rib“ in ime-
nom in naslovom ponudnika, je treba pred-
ložiti v zaprtih ovojnicah na Upravo RS za
varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b.

Ovojnica s prijavo mora v vložišče na ta
naslov prispeti, ne glede na vrsto prenosa
te pošiljke, do vključno 14. 10. 1998 do
12. ure.

Odpiranje prispelih prijav bo javno, dne
15. 10. 1998 ob 10. uri, v prostorih Mini-
strstva za okolje in prostor, Uprave Republi-
ke Slovenije za varstvo narave, Vojkova 1b,
Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju. Pri
odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji
ali predstavniki prijaviteljev, če se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

VI. Postopek in rok za izbor koncesio-
narja

Komisija za izvedbo javnega razpisa bo v
roku 60 dni po poteku roka za vložitev prijav
pripravila predlog za izbor koncesionarja in
ga posredovala Vladi Republike Slovenije.

O izbiri koncesionarja bo odločila Vlada
Republike Slovenije z upravno odločbo. Pri-
javitelji, ki niso izbrani, bodo o tem obvešče-
ni v 15 dneh od odločitve Vlade.

VII. Merila za izbor koncesionarja

Prijava je veljavna le, če vsebuje vse zah-
teve tega razpisa.

Javni razpis je veljaven tudi, če se nanj
prijavi le en ponudnik.

Merila za izbor koncesionarja so:
– usposobljenost in realno izkazana

zmožnost prijavitelja, da zagotovi izgradnjo
in obratovanje potrebnih objektov in naprav,

– morebitna dosedanja vlaganja,

– popolnost in kvaliteta idejnega projek-
ta iz III. točke tega razpisa.

VIII. Odgovorna oseba za dajanje infor-
macij med razpisom je: Gordana Kerekeš,
Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1b,
Ljubljana (tel. 178-44-43), med 9. in 10.
uro.

Vir: koordinate so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnem topografskem načrtu v merilu
1:5000.

Tabela 1
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Št. 400-02-07/98 Ob-6590
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava

Republike Slovenije za varstvo narave ob-
javlja na podlagi 13. člena uredbe o konce-
sijah za gospodarsko izkoriščanje vode na
posameznih odsekih vodotokov Črna (Do-
lenji Novaki), Dovžanka, Krka, Kazarska,
Polskava in Sevniščica za proizvodnjo elek-
trične energije (Ur. l. RS, št. 23/97 in
57/98) - v nadaljevanju: uredba

javni razpis
za podelitev koncesije za gospodarsko

izkoriščanje vode na posameznih
odsekih vodotokov Črna (Dolenji

Novaki), Dovžanka, Krka, Kazarska,
Polskava in Sevniščica za proizvodnjo

električne energije

I. Predmet koncesije: gospodarsko iz-
koriščanje vode za proizvodnjo električne
energije na naslednjih odsekih vodotokov:

Tabela 1

za dejavnost iz 2. člena uredbe ter v
skladu s pogoji uredbe.

II. Pogoji za pridobitev koncesije
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje

pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v Re-

publiki Sloveniji, ali fizična oseba, ki je dr-
žavljan Republike Slovenije,

– da je lastnik ali imetnik pravice upora-
be zemljišč, na katerih bodo zgrajeni objek-
ti in naprave hidroelektrarne,

– da je usposobljen za opravljanje dejav-
nosti proizvodnje električne energije.

Ovojnica s prijavo mora v vložišče na ta
naslov prispeti, ne glede na vrsto prenosa
te pošiljke, do vključno 14. 10. 1998 do
12. ure.

Odpiranje prispelih prijav bo javno, dne
15. 10. 1998 ob 10. uri, v prostorih Mini-
strstva za okolje in prostor, Uprave Republi-
ke Slovenije za varstvo narave, Vojkova 1b,
Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju. Pri
odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji
ali predstavniki prijaviteljev, če se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

VI. Postopek in rok za izbor koncesio-
narja

Komisija za izvedbo javnega razpisa bo v
roku 60 dni po poteku roka za vložitev prijav
pripravila predlog za izbor koncesionarja in
ga posredovala Vladi Republike Slovenije.

O izbiri koncesionarja bo odločila Vlada
Republike Slovenije z upravno odločbo. Pri-
javitelji, ki niso izbrani, bodo o tem obvešče-
ni v 15 dneh od odločitve Vlade.

VII. Merila za izbor koncesionarja
Prijava je veljavna le, če vsebuje vse zah-

teve tega razpisa.
Javni razpis je veljaven tudi, če se nanj

prijavi le en ponudnik.
Merila za izbor koncesionarja so:
– usposobljenost in realno izkazana

zmožnost prijavitelja, da zagotovi izgradnjo
in obratovanje potrebnih objektov in naprav,

– morebitna dosedanja vlaganja,
– popolnost in kvaliteta idejnega projek-

ta iz III. točke tega razpisa
VIII. Odgovorna oseba za dajanje infor-

macij med razpisom je: Franc Zupan, Upra-
va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljub-
ljana (tel. 178 4430), med 9. in 10. uro.

Vir koordinat: Koordinate so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss - Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000 (ali 1:10000).

Tabela 1

III. Elementi prijave na razpis
Prijavi je treba priložiti:
1. Za pravne osebe: dokazilo o registra-

ciji na sodišču
Za fizične osebe: potrdilo o državljanstvu.
2. Idejni projekt hidroelektrarne, ki vse-

buje: tehnični opis objekta, opis tehnološke-
ga dela z navedbo opreme, opis ukrepov
varstva okolja, karakteristične gradbene na-
črte in situacije z osnovnimi gabariti (iz 18a
člena zakona o graditvi objektov).

3. Kopijo katastrskega načrta z vrisanimi
objekti predvidene hidroelektrarne, ki ni sta-
rejša od 2 mesecev.

4. Zemljiškoknjižni izpisek parcel, na ka-
terih je predvidena gradnja hidroelektrarne,
ki ni starejši od 2 mesecev.

5. Dokazila o morebitnih dosedanjih vla-
ganjih v hidroelektrarno (računi že nakuplje-
ne opreme, projekta, zemljišča ipd).

IV. Začetek in trajanje koncesije
Koncesija se podeli za dobo trideset let;

rok začne teči z dnem podpisa koncesijske
pogodbe.

V. Rok za predložitev prijav
Prijavitelj vloži prijavo tako, da izpolni

obrazec, ki je sestavni del tega razpisa.
Izpolnjene prijave z vsemi zahtevanimi

prilogami in z oznako: “Ne odpiraj - javni
razpis - koncesija za gospodarsko izkorišča-
nje vode na posameznih odsekih vodotokov
Črna (Dolenji Novaki), Dovžanka, Krka, Ka-
zarska, Polskava in Sevniščica za proizvod-
njo električne energije“ in imenom in naslo-
vom ponudnika, je treba predložiti v zaprtih
ovojnicah na Upravo RS za varstvo narave,
Ljubljana, Vojkova 1b.
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Št. 400-02-08/98 Ob-6591
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava

Republike Slovenije za varstvo narave ob-
javlja na podlagi 13. člena uredbe o konce-
sijah za gospodarsko izkoriščanje vode na
posameznih odsekih vodotokov Bača, Ho-
bovščica, Jezernica, Krumpah, Lešanščica,
Lobnica, Poljanšček-območje mlina, Pol-
skava, Radovna, Roja, Sava Bohinjka - na
mlinščici, Savinja in Velka za proizvodnjo
električne energije (Ur. l. RS, št. 57/98) - v
nadaljevanju: uredba

javni razpis
za podelitev koncesije za gospodarsko

izkoriščanje vode na posameznih
odsekih vodotokov Bača, Hobovščica,

Jezernica, Krumpah, Lešanščica,
Lobnica, Poljanšček-območje mlina,

Polskava, Radovna, Roja, Sava
Bohinjka - na mlinščici, Savinja in Velka

za
proizvodnjo električne energije

I. Predmet koncesije: gospodarsko iz-
koriščanje vode za proizvodnjo električne
energije na naslednjih odsekih vodotokov:

Tabela 1

za dejavnost iz 2. člena uredbe ter v
skladu s pogoji uredbe.

II. Pogoji za pridobitev koncesije
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje

pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v Re-

publiki Sloveniji, ali fizična oseba, ki je dr-
žavljan Republike Slovenije,

– da je usposobljen za opravljanje dejav-
nosti proizvodnje električne energije.

III. Elementi prijave na razpis
Prijavi je treba priložiti:
1. Za pravne osebe: dokazilo o registra-

ciji na sodišču
Za fizične osebe: potrdilo o državljanstvu.
2. Idejni projekt hidroelektrarne, ki vse-

buje: tehnični opis objekta, opis tehnološke-
ga dela z navedbo opreme, opis ukrepov
varstva okolja, karakteristične gradbene na-
črte in situacije z osnovnimi gabariti (iz 18.a
člena zakona o graditvi objektov).

3. Kopijo katastrskega načrta z vrisanimi
objekti predvidene hidroelektrarne, ki ni sta-
rejša od 2 mesecev.

4. Zemljiškoknjižni izpisek parcel, na ka-
terih je predvidena gradnja hidroelektrarne,
ki ni starejši od 2 mesecev.

5. Dokazila o morebitnih dosedanjih vla-
ganjih v hidroelektrarno (računi že nakuplje-
ne opreme, projekta, zemljišča ipd).

IV. Začetek in trajanje koncesije
Koncesija se podeli za dobo trideset let;

rok začne teči z dnem podpisa koncesijske
pogodbe.

V. Rok za predložitev prijav
Prijavitelj vloži prijavo tako, da izpolni

obrazec, ki je sestavni del tega razpisa.
Izpolnjene prijave z vsemi zahtevanimi

prilogami in z oznako: “Ne odpiraj - javni
razpis - koncesija za gospodarsko izkorišča-
nje vode na posameznih odsekih vodotokov
Bača, Hobovščica, Jezernica, Krumpah, Le-
šanščica, Lobnica, Poljanšček-območje mli-
na, Polskava, Radovna, Roja, Sava Bohinj-
ka - na mlinščici, Savinja in Velka za pro-
izvodnjo električne energije“ in imenom in
naslovom ponudnika, je treba predložiti v
zaprtih ovojnicah na Upravo RS za varstvo
narave, Ljubljana, Vojkova 1b.

Ovojnica s prijavo mora v vložišče na ta
naslov prispeti, ne glede na vrsto prenosa
te pošiljke, do vključno 14. 10. 1998 do
12. ure.

Odpiranje prispelih prijav bo javno, dne
15. 10. 1998 ob 10. uri, v prostorih Mini-
strstva za okolje in prostor, Uprave Republi-
ke Slovenije za varstvo narave, Vojkova 1b,
Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju. Pri
odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji
ali predstavniki prijaviteljev, če se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

VI. Postopek in rok za izbor koncesio-
narja

Komisija za izvedbo javnega razpisa bo v
roku 60 dni po poteku roka za vložitev prijav
pripravila predlog za izbor koncesionarja in
ga posredovala Vladi Republike Slovenije.

O izbiri koncesionarja bo odločila Vlada
Republike Slovenije z upravno odločbo. Pri-
javitelji, ki niso izbrani, bodo o tem obvešče-
ni v 15 dneh od odločitve Vlade.

VII. Merila za izbor koncesionarja

Prijava je veljavna le, če vsebuje vse zah-
teve tega razpisa.

Javni razpis je veljaven tudi, če se nanj
prijavi le en ponudnik.

Merila za izbor koncesionarja so:

– usposobljenost in realno izkazana
zmožnost prijavitelja, da zagotovi izgradnjo
in obratovanje potrebnih objektov in naprav,

– morebitna dosedanja vlaganja,

– popolnost in kvaliteta idejnega projek-
ta iz III. točke tega razpisa.

VIII. Odgovorna oseba za dajanje infor-
macij med razpisom je: Franc Zupan, Upra-
va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljub-
ljana (tel. 178/44-30), med 9. in 10. uro.

Vir koordinat: Koordinate so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss - Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1:5000 (ali 1:10000).

Tabela 1
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Št. 924-26/98 Ob-6665

V skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97
in 34/98), navodil o izvrševanju proračuna
RS (Ur. l. RS, št. 1/98) in odredbe o načinu
oddajanja subvencij, dotacij in drugih trans-
ferov in sredstev proračuna RS (Ur. l. RS,
št. 5/98), Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem, Trg svobode 3, Maribor, objavlja

razpis
za subvencioniranje deleža sredstev za

usposobitev vodilnih in njihovih
sodelavcev v malem gospodarstvu, za

uporabo strokovnih organizacijskih
metod za boljšo izrabo proizvodnih in

človeških kapacitet
1. Predmet razpisa
Sredstva za razpis se črpajo iz proračun-

ske postavke 4128 – Sofinanciranje prido-
bivanja ISO standardov in uvajanja kvalitete
in inovacij v mala podjetja. Razpis je name-
njen izobraževalnim ustanovam, ki bodo po
objavljenem razpisu v letošnjem letu pričela
in zaključila z usposabljanjem vodilnih in nji-
hovih sodelavcev, zaposlenih v enotah ma-
lega gospodarstva s skupnim številom za-
poslenih do največ 50 ljudi, ki se ukvarjajo
prioritetno s proizvodno dejavnostjo, za us-
pešno uporabo strokovnih organizacijskih
metod za boljšo izrabo proizvodnih in člo-
veških kapacitet, z namenom spodbujanja
uvajanja kvalitete in inovacij.

2. Merila in pogoj
Na razpis se lahko prijavijo izobraževal-

ne ustanove, ki so registrirane in usposob-
ljene za pripravo in izvedbo izobraževalnih
programov usposabljanja podjetnikov in nji-
hovih ožjih sodelavcev, s katerimi ti pridobi-
jo potrebna teoretična in praktična znanja,
za uspešno vodenje podjetij z osnovnim ci-
ljem optimalne organizacije proizvodnje, ki
zagotavlja višjo produktivnost, kvaliteto in
nižje stroške.

Izobraževalne ustanove morajo pripraviti
programe, ki bodo vsebovali:

– oblikovanje delovnih sistemov in pro-
cesov,

– marketing in finance v malih podjetij,
– človeški viri, kot temelj učinkovitega

uvajanja sprememb v poslovanju,
– analiza in načrtovanje vlaganj v načrto-

vane spremembe.
Ministrstvo bo izbralo najmanj dve izo-

braževalni ustanovi, ki bosta na podlagi svo-
jih programov in stroškov, ki bodo potrebni,
da se bo program lahko izvedel, pridobili
sredstva v višini maksimalno 100.000 SIT
za udeležence iz posamezne enote malega
gospodarstva.

Ministrstvo bo sredstva nakazalo po kon-
cu izobraževanja in na podlagi izstavljenega
računa najkasneje v 30 dneh od izstavitve
računa in priloženega poročila.

3. Vsebina vloge
Izobraževalne ustanove, ki se prijavijo na

razpis, morajo v svoji vlogi predložiti:
– osnovne podatke (registracija, dejav-

nost, število zaposlenih, poslovni rezultati v
zadnjem letu, reference, številko žiro raču-
na podjetja, davčno številko),

– program izobraževanja s predvidenimi
celotnimi stroški in številom udeležencev,

– ob koncu izobraževanja poročilo o
udeležencih (ki mora vsebovati uradne po-
datke o udeležencih, ki jim bo izobraževa-
nje subvencionirano) in izpolnjene vprašal-
nike, ki jih bo pripravilo ministrstvo (izpol-
njevanje vprašalnika bo spremljal predstav-
nik ministrstva).

Vsi tako pridobljeni podatki bodo upo-
rabljeni le za namene tega razpisa.

4. Roki
Prosilci, ki bodo svoje popolne vloge od-

dali priporočeno po pošti na naslov: Ministrs-
tvo za malo gospodarstvo in turizem, Trg svo-
bode 3, 2000 Maribor, ali oddali osebno v
vložišče na istem naslovu v zaprti ovojnici z
označbo “Ne odpiraj! Prijava na javni razpis –
za subvencioniranje deleža sredstev, za us-
posobitev vodilnih in njihovih sodelavcev v
malem gospodarstvu, za uporabo strokovnih
organizacijskih metod za boljšo izrabo pro-
izvodnih in človeških kapacitet” do 15. 10.
1998 bodo o svoji vlogi obveščeni najkasne-
je do 20. 10. 1998. Nepopolne vloge z do-
polnitvami morajo biti v roku 8 dni vrnjene na
ministrstvo, kjer jih bo komisija 29. 10. 1998
ponovno obravnavala.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na Ministrstvu za malo gospodarstvo
in turizem, pri Janku Šteharnik, na tel.
062/22-94-53.

Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem

Ob-6627

Javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno, obrtniških
in instalacijskih del za delno prenovo in

nadzidavo poslovnega objekta “A” z
javnim programom v pritličju,

Gerbičeva 101, Ljubljana v območju
urejanja VP 2/3 – 3 Koprska del.

1. Naročnik: Interdom nepremičnine,
d.d., Kolodvorska 7, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca grad-
beno, obrtniških in instalacijskih del za del-
no prenovo in nadzidavo poslovnega objek-
ta “A” z javnim programom v pritličju z iz-
gradnjo hišnih priključkov in zunanje uredi-
tve funkcionalnega zemljišča.

3. Lokacija objekta: Gerbičeva 101,
Ljubljana, v območju urejanja VP 2/3 – 3
Koprska del.

4. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo od 18. 9. 1998 do vključ-
no 30. 9. 1998 na sedežu podjetja Inter-
dom nepremičnine, d.d., Kolodvorska 7,
Ljubljana, 2. nadstropje od 9. do 13. ure.

Za dvig dokumentacije je potrebno pred-
ložiti dokazilo o plačilu materialnih stroškov
v višini 25.000 SIT na žiro račun naročnika
50100-601-250202 pri Agenciji za plačilni
promet.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpisom
dobijo ponudniki od 18. 9. 1998 do 30. 9.
1998 na ARCH Invest, d.o.o., Kolodvorska
7, Ljubljana, pri Živki Škrabar, dipl. inž. arh.,
tel./faks 134-43-27, ki izvaja inženiring sto-
ritve za naročnika.

Razpisana dela se bodo izvajala izključ-
no po projektni dokumentaciji.

5. Orientacijska vrednost vseh del po
projektantskih predračunih je 162,558.571
SIT.

6. Roki: predviden pričetek gradnje je
21. 10. 1998, predviden zaključek gradnje
maj 1999.

7. Investitor si pridržuje pravico določiti
evantualno manjši obseg del od razpisnega
glede na razpoložljiva sredstva ali pa odsto-
piti od oddaje del po tem razpisu, ne glede
na razloge. V obeh primerih ponudnik nima
pravice do uveljavljenja odškodnine iz tega
naslova.

8. Ponudba mora biti oblikovana sklad-
no z razpisnimi pogoji, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.

9. Oddaja ponudbe: ponudniki morajo
dostaviti ponudbo v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj, Ponudba za delno prenovo in
nadzidavo poslovnega objekta “A” z javnim
programom v pritličju, Gerbičeva 101, Ljub-
ljana, v območju urejanja VP 2/3 – 3 Kopr-
ska del, na naslov: Interdom nepremičnine,
d.d., Kolodvorska 7, Ljubljana, 2. nad-
stropje.

10. Rok za oddajo ponudbe je do 2. 10.
1998 do 10. ure.

11. O izboru bodo ponudniki obveščeni
v roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Podjetje Interdom nepremičnine, d.d.

Št. 344-01-1/98-5-502 Ob-6626

Sklep
o izbiri koncesionarja za izvajanje
gospodarske javne službe urejanja

javnih parkirišč in odvoza nepravilno
parkiranih vozil na območju Mestne

občine Ptuj
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
kont. oseba Herbert Glavič.

2. Predmet koncesije: gospodarska jav-
na služba urejanja javnih parkirišč in odvoza
nepravilno parkiranih vozil.

3. Rok začetka izvajanja koncesije in rok
trajanja koncesije: oktober 1998 in traja dve
leti.

4 Utemeljitev izbire ponudnika: referen-
ce in ugodna ponudba.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbran je bil ponudnik Komunalno
podjetje Ptuj, Žnidaričevo nabrežje 3, Ptuj,
na podlagi najugodnejših pogojev in dose-
danjih referenc.

5 Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 4.
1998 ob 12. uri na Mestni občini Ptuj, Mest-
ni trg 1, Ptuj.

Prispeli sta dve ponudbi.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro koncesionarja brez omejitev (18.
do 42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 20 z dne 13. 3. 1998.

Mestna občina Ptuj
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Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 45/98 La-46
Obrtno podjetje Obrtnik Mengeš, p.o.,

Prešernova 2, Mengeš, ponavlja javni po-
ziv za vpis in vplačilo delnic.

Ponovno pozivamo vse upravičence, da
v roku 8 dni po objavi tega javnega poziva v
časopisu Gorenjski glas, vpišejo in vplačajo
delnice interne razdelitve in notranjega od-
kupa z lastniškimi certifikati in potrdili na
manj izplačane plače.

Program lastninskega preoblikovanja je
bil objavljen v časopisu Dnevnik,  dne 28.
6. 1997 in v Uradnem listu RS, št. 40 z dne
4. 7. 1997.

Obrtno podjetje Obrtnik Mengeš, p.o.

La-47
Skladno z zakonom o lastninskem preob-

likvoanju podjetij ter na podlagi določil pro-
grama lastninskega preoblikovanja družbe-
nega podjetja HMEZAD Kmetijstvo Radlje,
p.o., ki ga je sprejel delavski svet podjetja
dne 8. 7. 1998 in z odločbo št.
LP – 01455/1998-IZ z dne 30. 4. 1998
odobrila Agencija za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo, objavljamo program lastninskega
preoblikovanja podjetja

I. Splošni podatki o podjetju
1. Firma in sedež: Hmezad kmetijstvo

Radlje, p.o., Koroška c. 65, Radlje ob
Dravi.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Mariboru,
pod registrsko št.

2. Matična št.: 5150884
3. Dejavnost: 020-110, poljedeljstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti: Hmezad

Kmetijstvo Radlje, p.o., Radlje ob Dravi, je
100% v družbeni lasti.

II. Predvidena lastninska struktura preob-
likovanja podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja: 10%,

– Slovenski odškodninski sklad: 10%,
– Slovenska razvojna družba: 20%,
– udeleženci interne razdelitve: 20%,
– udeleženci notranjega odkupa: 40%.
III. Predvidena kombinacija načinov last-

ninskega preoblikovanja družbenega kapi-
tala:

– prenos navadnih delnic na sklade v
višini 40% družbenega kapitala,

– interna razdelitev delnic v višini 20%
družbenega kapitala,

– notranji odkup delnic v višini 40% druž-
benega kapitala.

IV. Javni poziv
4.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce, da v 30 dneh
po objavi tega poziva predložijo lastninske
certifikate v zameno za delnice ter tako so-
delujejo pri interni razdelitvi delnic podjetja.
Upravičenci lahko predložijo svoje lastnin-
ske certifikate v navedenem roku vsak de-
lovnik od 8. do 12. ure na sedežu podjetja.

Upravičenec, ki zamudi navedeni rok,
ne more sodelovati pri interni razdelitvi del-
nic podjetja. Podjetje bo za interno razdeli-
tev delnic namenilo 20% družbenega kapi-
tala podjetja. Če bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov presegla del družbe-
nega kapitala, namenjenega interni razdeli-
tvi delnic, lahko upravičenci, ki so sodelo-
vali pri interni razdelitvi, presežne lastninske
certifikate uporabijo za kupnino v programu
notranjega odkupa delnic. V tem primeru
bo podjetje v zameno za lastninski certifikat
razdelilo delnice interne razdelitve in upora-
bilo presežke lastninskih certifikatov za no-
tranji odkup delnic, proporcionalno za vsa-
kega udeleženca posebej.

Če bo ostal del delnic zamenjenih interni
razdelitvi nerazdeljen, bo podjetje izvedlo
interni razpis za ožje družinske člane zapo-
slenih. Interni razpis bo objavljen na oglasni
deski in bo trajal 15 dni.

Delnice, ki bodo razdeljene v okviru in-
terne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti po
njihovi izdaji, razen z dedovanjem. Podjetje
bo delnice vodilo v dematializirani obliki.

4.2. Notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdaj

zaposlene in upokojene delavce podjetja,
da v 30 dneh po objavi v javnem časopisu
Večer vplačajo delnice in tako postanejo
udeleženci notranjega odkupa delnic pod-
jetja.

Delnice bo mogoče vplačati na po-
seben privatizacijski račun št.
51860-698-000-0019319 z navedbo “pla-
čilo kupnine za delnice notranjega odku-
pa”.

Rok za vplačilo delnic je prekluziven.
Upravičenec, ki zamudi naveden rok, ne

more sodelovati pri notranjem odkupu del-
nic. Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
programa notranjega odkupa, imajo lastno-
sti iz 35. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in izvedbi posameznih nači-
nov preoblikovanja podjetij. Podjetje bo del-
nice vodilo v dematerializirani obliki. Delni-
ce, ki jih bodo upravičenci odkupili z denar-
nimi vplačili, so neprenosljive zunaj kroga
udeležencev notranjega odkupa, razen z de-
dovanjem.

V okviru programa so prenosljive med
udeleženci z omejitvijo, da se število zapo-
slenih med udeleženci ne zmanjša pod eno
tretjino zaposlenih v podjetju. Delnice, ki jih
bodo upravičenci pridobili v zameno za pre-
sežne lastninske certifikate, so dve leti po
njihovi izdaji neprenosljive, razen z dedova-
njem. Po dveh letih postanejo te delnice
enake kot ostale delnice iz programa notra-
njega odkupa.

V primeru, da udeleženci z vplačilom last-
ninskih certifikatov ali denarja presežejo ce-
lotni znesek kupnine za celotni odstotek
družbenega kapitala, namenjenega za no-
tranji odkup, uporabi podjetje pri zniževanju
proporcinalno merilo.

V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi z sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja po tel. št.
0602/71-363 ali 71-367 ali osebno na se-
dežu podjetja. Kontaktna oseba je Alojz
Hauser.

Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega pro-
grama preoblikovanja kršene njegove, na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva objave
s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.

Pritožbo zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja je treba od-
dati na Agencijo Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28,
Ljubljana.

HMEZAD, Kmetijstvo Radlje, p.o.,
Radlje ob Dravi

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Št. 906/98 Ob-6543
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja naslednjo

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.:
Prodajalec: Meja, kmetijsko podjetje

Šentjur, d.d., C. Leona Dobrotinška 3,
3230 Šentjur.

Predmet prodaje:
– 2.758 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 15.500 SIT za delnico,
– 289 prednostnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 15.500 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporo-
čilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 9. 10. 1998. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Ce-
lje.

Banka Celje, d.d.

Ob-6544
Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna

skupina Nove Ljubljanske banke, v skladu s
statutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Zasavje, d.d.,

Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke,

ki jo je banki posredoval delničar Sijaj
Hrastnik, d.d., Pot Vitka Pavliča 9, Hrastnik.
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Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Predmet prodaje je 240 navadnih delnic
Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna sku-
pina Nove Ljubljanske banke, po ceni
34.000 SIT za eno delnico. Delnice se pro-
dajajo v paketu. Rok plačila je 8 dni po
podpisu pogodbe.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta obstoječi delničarji Banke Za-
savje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, ki s pismenim sporoči-
lom izjavijo, da sprejemjo ponudbo. Ponud-
ba za prodajo velja do 10. 10. 1998, to je
30 dni od predložitve ponudbe za prodajo
banki. Po tem roku bodo delnice pod enaki-
mi pogoji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Zasavje, d.d., Tr-
bovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25c, Trbovlje.

Banka Zasavje, d.d., Trbovlje,
bančna skupina

Nove Ljubljanske banke

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-6531
Na podlagi določila 454. člena zakona o

gospodarskih družbah ABC Pomurka Euro-
product Puconci, d.o.o., Puconci 10, 9201
Puconci, vpisana v reg. vl. št. 1/02148/00
Okrožnega sodišča v Murski Soboti, objav-
lja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
od dosedanjih 147,819.139,96 SIT na

125,251.332,33 SIT in poziva vse upnike,
da se zglasijo na sedežu družbe in izjavijo,
da soglašajo z zmanjšanjem osnovnega ka-
pitala.

ABC Pomurka Europroduct
Punconci, d.o.o.

Ob-6450
Na podlagi 38. člena statuta družbe No-

voles, lesna industrija Straža, d.d., sklicuje

2. sejo skupščine
družbe Novoles, lesna industrija Straža,

d.d.,
ki bo 22. 10. 1998 ob 12. uri na sedežu

družbe v Straži.
Dnevni red:
1. Otvoritev 2. skupščine družbe, ugo-

tovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih te-
les.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsedujočega
skupščine imenuje Zdenko Pavček, za pre-
števalca glasov pa Božo Podobnik in Mate-
ja Rudolf.

2. Poročilo uprave o poslovanju Novo-
les, lesna industrija Straža, d.d., za leto
1997 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
2.1. na predlog uprave in nadzornega

sveta se sprejme revidirano letno poročilo
oposlovanju Novoles, lesna industrija Stra-
ža, d.d., v predloženem besedilu,

2.2. na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme predlog, da dobi-
ček za leto 1997 v višini 28,032.000 SIT
ostane nerazporejen.

3. Izbira revizorja za revidiranje računo-
vodskih izkazov za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 1998 imenuje revizijska družba
Dinamic, d.o.o.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniško knjigo na dan skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
pooblastilnega razmerja shranjeno na sede-
žu družbe, najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine.

Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred
začetkom skupščine v sprejemni pisarni
prevzamejo gradivo in glasovnice.

Glasuje se javno, z glasovnicami, oseb-
no ali po pooblaščencu.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem vsak delov-
ni dan od 9. do 12. ure v kadrovsko-prav-
nem sektorju.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniško knjigo in ki pisno prijavo oseb-
no ali s priporočeno pošiljko dostavijo druž-
bi najkasneje 3 dni pred skupščino.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

predloge k posameznim točkam dnevnega
reda ali predloge glede dnevnega reda, gle-
de katerih želijo, da so o njih pravočasno
seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupš-
čine.

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 tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Novoles, lesna industrija Straža, d.d.,
uprava

Ob-6528
Na podlagi določil ZGD in 7.3. točke

statuta družbe Autoemona, zastopstva in
servisi, d.d., Celovška 252, Ljubljana, skli-
cujemo

četro sejo skupščine
delniške družbe,

ki bo 20. 10. 1998 ob 13. uri, v prosto-
rih družbe, Celovška 252, Ljubljana, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-
ležbe, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, notarja in preštevalca
glasov.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila za poslovno leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupšči-
na sprejme revidirano letno poročilo za leto
1996 v predloženem besedilu.

3. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila za poslovno leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupšči-
na sprejme revidirano letno poročilo za leto
1997 v predloženem besedilu.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za leto 1998 imenuje
revizijska družba Contura, d.o.o., Celovška
150, Ljubljana.

5. Določitev višine sejnine za člane nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme viši-
no sejnine v tolarski protivrednosti 200 DEM
za člane nadzornega sveta po predlogu
uprave družbe.

6. Preobrazba delniške družbe Auto-
emona, d.d., v družbo z omejeno odgovor-
nostjo.

Predlog sklepa: skupščina podpira pred-
log uprave in nadzornega sveta družbe o
preoblikovanju Autoemone, d.d. v d.o.o. ta-
koj, ko bodo za to obstajali zakonski pogoji.

Udeležba na skupščini
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-

na, bo ponovno zasedanje istega dne, tj.
20. 10. 1998 ob 14. uri. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina odločala na podla-
gi dnevnega reda, ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Pooblaščenci naj se izkažejo s pisnim
pooblastilom.

Gradivo za skupščino
Gradivo s predlogi sklepov ter informaci-

je so na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 13. do 14. ure.

Autoemona, Zastopstva in servisi, d.d.
uprava

Št. 211 Ob-6529
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Ja-

ta, d.d., uprava sklicuje

3. skupščino delničarjev,

ki bo 27. oktobra 1998 ob 14. uri, na
sedežu družbe v Zalogu, Hladilniška 34,
Polje pri Ljubljani, v jedilnici.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
2. Obravnava in sprejem poročila o po-

slovanju družbe za leto 1997.
3. Razdelitev dobička za poslovno leto

1997.
4. Določitev nagrad članom nadzornega

sveta.
5. Imenovanje finančnega revizorja druž-

be za poslovno leto 1998.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k 1. točki: za predsednika

skupščine se izvoli Staneta Kranjca, za pre-
števalki glasov se izvoli Brigito Vivod in Luci-
jo Plešic.

2. Sklep k 2. točki: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju družbe za leto 1997 v
predloženem besedilu.

3. Sklep k 3. točki: ugotovljeni dobiček
za leto 1997 v višini 173,724.770,30 SIT,
revalorizirani nerazporejeni dobiček iz pre-
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teklih let v višini 104,372.485,36 SIT in
vrnjeni revalorizirani nerazporejeni dobiček
iz sklada lastnih delnic za leto 1996 v višini
16,047.601,82 SIT; v skupni višini
294,144.857,48 SIT se razporedi na na-
slednji način:

– 45,661.000 SIT za dividende,
– 173,724.770,30 SIT za rezerve druž-

be (celoten dobiček za leto 1997),
– 74,759.087,18 SIT za nerazporejeni

dobiček.
Dividende se izplačajo do 31. decem-

bra 1998.
Iz sredstev nerazporejenega dobička se

oblikuje sklad za nakup lastnih delnic v viši-
ni 10,000.000 SIT.

Sklad za nakup lastnih delnic se uporab-
lja za namene iz prve do tretje alinee prvega
odstavka 240. člena zakona o gospodar-
skih družbah in za namen pridobivanja last-
nih delnic na podlagi sklepa skupščine o
umiku delnic po določbah o zmanjšanju os-
novnega kapitala.

4. Sklep k 4. točki: določijo se nagrade
nadzornemu svetu, in sicer sejnina v višini
40.000 SIT za predsednika ter 30.000 SIT
za člane.

Sklep o nagradah članom nadzornega
sveta, ki ga je skupščina sprejela 5. novem-
bra 1996, z dnem sprejema tega sklepa
preneha veljati.

5. Sklep k 5. točki: za revizorja za po-
slovno leto 1998 se imenuje revizorsko
družbo P & S Revizija, d.o.o., Linhartova 1,
Ljubljana.

Predlagatelj sklepa o imenovanju revi-
zorja je nadzorni svet, druge sklepe predla-
ga uprava.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na voljo v tajništvu družbe na
Hladilniški 34, Polje pri Ljubljani, vsak dan
med 8. in 12. uro, od 25. septembra 1998.

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu. Pooblastilo za zastopnike na
skupščini mora biti pisno pred ali ob sklicu
predloženo družbi.

Če skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 16. uri, na mestu prvega sklica. Ob po-
novljenem sklicu skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Delničarje, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, pozivamo, da svojo udeležbo pi-
sno najavijo upravi družbe do 23. oktobra
1998.

Jata, d.d., Ljubljana
uprava

Ob-6530
Finančna družba Fond, d.d., Idrija, Voj-

kova 10, Idrija, sklicuje

redno letno skupščino,

ki bo 22. oktobra 1998 ob 17. uri, v
prostorih podjetja Kolektor, d.o.o., Idrija.

Dnevni red:
1. Obravnava letnega poročila za leto

1997.
Predlog sklepa: skupščina sprejme let-

no poročilo o poslovanju za leto 1997 sku-
paj z revizijskim poročilom družbe RFR Ernst

& Young, Ljubljana, ki postaneta kot priloga
sestavni del tega sklepa.

2. Delitev dobička in izplačilo dividend.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

log za delitev dobička. Predlog postane se-
stavni del tega sklepa.

Pogoji za udeležbo na skupščini in način
glasovanja

Skupščine delničarjev se lahko udeleži
vsak, ki je na dan sklica skupščine vpisan v
delniško knjigo družbe Fond, d.d., Idrija,
kot lastnik vsaj ene navadne delnice in v
času od vključno 19. 10. do vključno 21.
10. 1998, vsak dan med 8. in 12. uro,
prijavi svojo udeležbo na skupščini. Prijava
je lahko pismena ali osebna, prijavi pa se pri
Nataši Luša (Kolektor Idrija, tel. 1710-337
ali 73-080). Za glasovanje na skupščini bo-
ste dobili posebno glasovnico, s katero se
glasuje o posameznih točkah dnevnega re-
da. Udeležba na skupščini ter glasovanje
brez predhodne prijave ne bo mogoča.

Udeležba na skupščini je možna po
pooblaščencu, ta mora v prej navedenem
roku predložiti pooblastilo ter prav tako pri-
javiti pooblastilo.

Če ob prvem sklicu skupščina ne bi bila
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne z istim dnevnim redom dne 22. 10. 1998
ob 18. uri, prav tako v prostorih Kolektor,
d.o.o., Idrija. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Gradivo za skupščino je na vpogled v
času od 12. 10. 1998 pa do skupščine,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure, pri Nata-
ši Luša, kjer dobite tudi druge informacije v
zvezi s sklicem skupščine.

Fond, d.d., Idrija
finančna družba

Ob-6532
Na podlagi 6. točke statuta družbe Pleti-

lja, d.d., Litija, sklicujem

3. sejo skupščine,

ki bo v ponedeljek, 19. 10. 1998 ob
14. uri, na sedežu družbe v Litiji, Ljubljan-
ska c. 18.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagani dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-

sednika skupščine, verifikacijsko komisijo
za izvedbo glasovanja in volitev, ter notarja v
vlogi zapisnikarja po predlogu uprave.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in po-
zitivnega mnenja nadzornega sveta se sprej-
me zaključni račun za leto 1997.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
poslovnega leta.

Na predlog uprave in ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta se nastala izguba za
leto 1997 v višini 17,109.755 SIT pokrije v
naslednjih petih letih, in sicer v letu 1998 v
znesku 6,826.000 SIT iz rezerv. Ostanek
izgube v višini 10,283.755 SIT pa se pokri-
je v naslednjih štirih letih.

5. Informacija o razrešitvi direktorja in
imenovanju novega direktorja.

6. Informacija o zamenjavi člana nadzor-
nega sveta.

7. Informacija o poslovanju v prvih šestih
mesecih leta 1998.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in njihovi pooblaščeni zastopniki, ki mo-
rajo 3 dni pred skupščino svojo udeležbo
prijaviti v tajništvu na sedežu družbe. Hkrati
z najavo udeležbe na skupščini morajo
pooblaščenci predložiti pisna pooblastila.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
19. 10. 1998 ob 15. uri, v istem prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Gradivo s predlogi sklepov je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe vsak dan od
11. do 13. ure.

Pletilja, d.d., Litija
uprava

Št. 2/98 Ob-6540
Na podlagi 21. člena statuta družbe PZD

družba pooblaščenka d.d., Podgrad 21,
Gornja Radgona, sklicuje direktor družbe

1. skupščino delničarjev
družbe PZD družba pooblaščenka d.d.,

ki bo dne 22. 10. 1998 ob 14. uri v
sejni sobi družbe Radgonske gorice d.d.,
Jurkovičeva 5, 9250 Gornja Radgona, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli gospoda Mlinarič Ivana, za
preštevalca glasov pa gospo Bračič Cvetko
in gospo Vukotič Ljiljano. Seji skupščine bo
prisostvoval vabljeni notar mag. Andrej
Rošker.

2. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za dobo štirih let se iz-

volijo člani nadzornega sveta Vukotič Ljilja-
na, Kekec Albert in Cevc Marko.

3. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: 29. člen statuta družbe

se črta.
4. Prenos delnic izven kroga obstoječih

delničarjev
Predlog sklepa: na podlagi 13. člena

statuta družbe, skupščina izdaja dovoljenje,
da smejo osebe, ki so na dan 22. 10. 1998
delničarji družbe PZD družba pooblaščen-
ka d.d., v roku enega leta prenesti delnice
PZD družba pooblaščenka d.d., s pravnim
poslom na pravno osebo Onyx group d.o.o.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji družbe in njihovi pooblaščenci. Poob-
lastilo mora biti pisno in mora za fizične
osebe vsebovati ime in priimek ter naslov
pooblaščenca in pooblastitelja, število gla-
sov, kraj in datum ter podpis pooblastitelja.
V primeru organiziranega zbiranja pooblastil
mora biti pooblastilo sestavljeno v skladu z
zakonom o prevzemih.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so se prijavili
najkasneje tri dni pred skupščino.

Delničar se na sejo skupščine prijavi s
pisno prijavo, identificira pa z veljavnim
osebnim dokumentom s sliko.
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Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji, ki predstavljajo vsaj 15% zasto-
panega osnovnega kapitala. Če ob prvem
sklicu ni dosežena sklepčnost, se skupšči-
na ponovi istega dne ob 16. uri. Na ponov-
nem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

PZD družba pooblaščenka d.d.

Št. 24 Ob-6533
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe Melamin kemična tovarna, d.d., Ko-
čevje, uprava družbe sklicuje

3. skupščino
delniške družbe Melamin kemična

tovarna, d.d., Kočevje,
ki bo v petek, 23. oktobra 1998 ob

12. uri v konferenčni sobi hotela Velentin,
Trg zbora odposlancev 64 v Kočevju.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev pred-

sednika skupščine, dveh preštevalcev gla-
sov, notarja in zapisnikarja ter potrditev
dnevnega reda.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se izvoli predsed-
nika skupščine, dva preštevalca glasov, no-
tarja in zapisnikarja ter se potrdi dnevni red.

2. Obravnava in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

ugotovi sklepčnost.
3. Obravnava letnega poročila o poslo-

vanju za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

mnenju nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe Melamin, d.d.,
za leto 1997.

4. Obravnava in odločanje o uporabi do-
bička za leto 1997 in nerazporejenega do-
bička iz preteklih let.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se sprejme sklep
o uporabi dobička za leto 1997 in nerazpo-
rejenega dobička iz preteklih let:

  1. Dobiček iz leta 1997 v višini
62,328.959,57 SIT, ostane nerazporejen
za obdobje petih let.

  2. Nerazporejeni dobiček iz preteklih
let v višini 57,546.719,14 SIT, povečan za
revalorizacijo do 31. 12. 1997 za
11,048.026,85 SIT, v skupnem znesku
68,594.745,99 SIT se uporabi na nasled-
nji način:

  – za izplačilo delničarjem kot dividen-
de 80 SIT bruto na delnico, kar pomeni
37,080.080 SIT, ostali dobiček v višini
31,514.665,99 SIT, ostane nerazporejen,

  – upravičenci do dividende so delničar-
ji, ki so vpisani v delniško knjigo pri Klirin-
ško-depotni družbi na dan 30. 10. 1998.
Dividenda se izplača delničarjem v roku 60
dni po skupščini.

5. Sklad lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

mnenju nadzornega sveta se sprejme spre-
memba sklepa o oblikovanju sklada lastnih
delnic, katerega je sprejela skupščina Me-
lamin, d.d., dne 13. 12. 1996, in sicer
tako, da družba oblikuje sklad lastnih delnic
največ do 5% osnovnega kapitala iz rezerv.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta, se za revidiranje letnih računovod-

skih izkazov družbe Melamin, d.d., Kočevje
za poslovno leto 1998 in 1999, imenuje
revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 21.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno dostavljeno družbi tri
dni pred zasedanjem skupščine in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na
skupščini in glasovalno pravico lahko ure-
sničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s pri-
poročeno pošto dostavijo družbi najkasneje
tri dni pred sejo skupščine, to je do vključ-
no 20. 10. 1998 in ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD na dan 30. 9. 1998.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pisno sporočijo družbi svo-
je morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda.

Upravičenci do dividende so delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD na
dan 30. 10. 1998.

Prosimo udeležence skupščine, da se
prijavijo v konferenčni sobi hotela Valentin,
Trg zbora odposlancev 64 v Kočevju, uro
pred začetkom zasedanja. V sprejemni pi-
sarni so najavljeni udeleženci dolžni podpi-
sati seznam prisotnih delničarjev oziroma
pooblaščencev ter prevzeti glasovalne listi-
če, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala (drugi sklic).

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
splošno kadrovskem sektorju vsak delovnik
med 8. in 10. uro.

Melamin, d.d., Kočevje
uprava

Št. 5300/98 Ob-6534
Na podlagi 20. člena statuta družbe To-

varna krmil Žalec, d.d., uprava sklicuje

3. skupščino delničarjev,

ki bo v Žalcu, 20. oktobra 1998 ob
13. uri v prostorih Hotela v Žalcu, banketna
soba.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
2. Obravnava poročila o poslovanju druž-

be v letu 1997.
3. Predlog razdelitve dobička v letu

1997.
4. Imenovanje finančnega revizorja za

poslovno leto 1998.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k 1. točki: za predsednika

skupščine se izvoli Staneta Kranjca, za pre-
števalki glasov pa Ireno Labohar in Ivico
Povalej.

2. Sklep k 2. točki: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju za leto 1997 v predlo-
ženem besedilu.

3. Sklep k 3. točki: ugotovljeni dobiček
za leto 1997 v višini 24,415.789,59 SIT,
revalorizirani nerazporejeni dobiček iz pre-
teklih let v višini 49,953.384,06 SIT, v skup-

ni višini 74,369.173,65 SIT se razporedi
na naslednji način:

– 12,284.820 SIT za dividende,
– 12,207.894,80 SIT za rezerve druž-

be,
– 1,228.482 SIT za nagrade upravi in

nadzornemu svetu,
– 48,647.976,85 SIT za nerazporejeni

dobiček.
Dividende se izplačajo do 20. novembra

1998.
4. Sklep k 4. točki: za revizorja za po-

slovno leto 1998 se imenuje revizorsko
družbo Abeceda, d.o.o., Trstenjakova 3,
Ptuj.

Predlagatelj sklepa o imenovanju revi-
zorja je nadzorni svet, ostale sklepe predla-
ga uprava.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu družbe
na Vrečerjevi 13 v Žalcu, vsak delovni dan v
tednu med 8. in 12. uro od 18. septembra
1998.

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščen-
ci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno
ali po pooblaščencu. Pooblastilo za zasto-
panje na skupščini mora biti pisno in mora
biti pred ali ob sklicu predloženo družbi.

Če skupščina ne bo sklepčna ob času
sklica, bo ponovno zasedanje skupščine
družbe istega dne ob 16. uri na mestu prve-
ga sklica. Ob ponovljenem sklicu skupšči-
ne veljavno odloča ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Vse delničarje, ki se nameravajo udele-
žiti skupščine pozivamo, da svojo udeležbo
pisno najavijo upravi družbe do 16. oktobra
1998.

Tovarna krmil Žalec, d.d.,
uprava

Ob-6535
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93) ter na
podlagi določil 3. točke 38. člena statuta
Trgovskega podjetja Center, d.d., Celje,
Brodarjeva 5, Celje, uprava družbe sklicuje

3. redno skupščino,
trgovskega podjetja Center, d.d., Celje,

ki bo v torek, 20. 10. 1998 ob 14. uri na
sedežu družbe, Brodarjeva 5, Celje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, imenovanje organov skupšči-
ne in sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepov:
– ugotovi se, da je skupščina sklepčna;
– izvolijo se delovna telesa skupščine:
  – predsednik,
  – dva preštevalca,
  – notar,
– sprejme se predlagni dnevni red.
2. Poročilo o izvajanju sklepov predhod-

ne seje.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da

so vsi sklepi 2. seje realizirani.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju družbe v letu 1997 z mne-
njem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se predloženo
letno poročilo o poslovanju Trgovskega pod-
jetja, Center, d.d., Celje, za leto 1997 v
vsebini, kot ga je predlagala uprava na pod-
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lagi mnenja nadzornega sveta in upoštevaje
mnenje revizorja.

4. Predlog delitve čistega dobička za le-
to 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlagano delitev čistega dobička.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: na podlagi predloga
nadzornega sveta se za pooblaščeno revi-
zijsko družbo za leto 1998 imenuje EPIS,
d.o.o., Celje.

6. Obravnava in sprejem sklepa o obli-
kovanju sklada lastnih delnic.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta družbe
oblikuje sklad lastnih delnic za namene po
240. členu ZGD. Nadzorni svet družbe lah-
ko na predlog uprave sprejme pravila poslo-
vanja s skladom lastnih delnic.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico imajo delničarji, ki so na
dan 16. 10. 1998 vpisani v delniško knjigo
družbe Center, d.d., Celje in najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine, družbi
pisno, s priporočeno poštno pošiljko prijavi-
jo svojo udeležbo.

Delničarji se lahko udeležijo skupščine
in na zasedanju glasujejo osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku. Poob-
laščenci morajo prijaviti priložiti pisno poob-
lastilo.

Pooblastilo za fizične osebe mora vse-
bovati ime in priimek ter naslov pooblastite-
lja in pooblaščenca, kraj in datum ter pod-
pis pooblastitelja, za pravne osebe pa fir-
mo, sedež, podpis in žig pooblastitelja ter
vse podatke o pooblaščencu.

Udeleženci skupščine se na zasedanju
izkažejo z osebnim dokumentom.

Člani nadzornega sveta se skupščine
lahko udeležijo tudi če niso delničarji in ne
glede na predhodno prijavo udeležbe.

Udeleženci se na dan skupščine prigla-
sijo eno uro pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice, ki hkrati služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.

Seznanitev z gradivom in glasovanje na
skupščini

Gradivo s predlogi sklepov k posamez-
nim točkam dnevnega reda je delničarjem
na vpogled od 18. 9. 1998 dalje v tajništvu
uprave na sedežu trgovskega podjetja Cen-
ter, d.d., Celje, Brodarjeva 5, vsak delovnik
med 7. in 9. uro.

Na zasedanju skupščine se odloča o ob-
javljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda, pri čemer se o vseh
točkah glasuje z glasovnicami, razen pri
1. točki, kjer se glasuje z dvigom rok. Vsa-
ka delnica šteje en glas, sklepi pa se spre-
jemajo z navadno večino oddanih glasov.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi ob 15. uri istega dne v
istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega kapitala.

Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine družbi pisno podajo ra-
zumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava

in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela
svoja stališča najkasneje 12 dni po sklicu
skupščine in obvestila delničarje z objavo v
Uradnem listu RS.

T.P. Center, d.d., Celje,
uprava družbe

direktor

Št. 22/98 Ob-6541
Na podlagi določil 71. člena statuta del-

niške družbe IMP Projektivni biro, d.d., Ljub-
ljana, sklicujeta nadzorni svet in direktor IMP
Projektivni biro, d.d.,

4. redno skupščino
IMP Projektivni biro, d.d.,

ki bo 20. 10. 1998 ob 14. uri, v prosto-
rih družbe, Dunajska 7, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih organov skupščine in ugotovitev sklepč-
nosti.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Marina Ružič Tratnik.

Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli An-

ton Grilj.
Za preštevalca glasov se izvolita: Alojz

Mele in Samo Keber.
2. Poročilo uprave in mnenje nadzorne-

ga sveta o poslovanju v letu 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo za leto 1997.

3. Delitev dobička in pokrivanje izgub za
leta 1994 do 1997.

Na predlog uprave in ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta se predlagajo nasled-
nji sklepi:

a) nerazporejeni dobiček iz leta 1994 v
znesku 254.261,64 SIT ostane skupaj s
pripadajočo revalorizacijo v znesku
75.307,17 SIT nerazporejen,

b) nekrita izguba iz leta 1995 in 1996 v
skupnem znesku 5,364.033,80 SIT skupaj
s pripadajočo revalorizacijo v višini
504.219,10 SIT ostane nepokrita,

c) izguba tekočega leta 1997 v višini
6,804.000 SIT se ne pokriva.

4. Informacija uprave o poslovanju v os-
mih mesecih leta 1998.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Letno poročilo uprave za poslovno leto

1997 z mnenjem nadzornega sveta ter pred-
logi sklepov o delitvi dobička in pokrivanju
izgube so delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe vsak delovni dan od vključno 21.
9. 1998 do vključno 20. 10. 1998, v 5.
nadstropju poslovne stavbe IMP v Ljubljani,
Dunajska 7, med 10. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo osebe, ki so na dan skupščine
vpisane v delniško knjigo in njihovi poobla-
ščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti
družbi.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
20. 10. 1998 ob 15. uri, v istih prostorih.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

IMP Projektivni biro, d.d.
direktor družbe

Ob-6542

Na podlagi določila 283. člena zakona o
gospodarskih družbah in F člena statuta skli-
cuje direktor delniške družbe KOTO, Miklo-
šičeva 5, Ljubljana,

4. skupščino
družbe KOTO, d.d., Ljubljana,

ki bo v petek, 16. 10. 1998 ob 10. uri,
na sedežu družbe na Miklošičevi 5 v Ljublja-
ni.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico

skupščine se imenuje Sonja Tominec, za
preštevalki glasov se imenujeta Ema Urh in
Tatjana Žabjek, za zapisničarko se imenuje
Tatjana Anžur, za notarko se imenuje Nada
Kumar.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1997 skupaj z mnenjem nadzor-
nega sveta.

4. Delitev dobička.
Predlog sklepa:
4.1. čisti dobiček za leto 1997 v višini

192,332.839 SIT ostane nerazporejen,
4.2. dividende v višini 33,493.824 SIT,

kar znaša 42 SIT bruto na delnico, se izpla-
čajo iz revaloriziranega nerazporejenega do-
bička za leto 1995,

4.3. do izplačila dividende je upravičen
delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v del-
niško knjigo pri KDD na dan 6. 10. 1998,

4.4. dividende se izplačajo do 30. 11.
1998,

4.5. izplačajo se nagrade upravi v višini
1,650.000 SIT iz revaloriziranega nerazpo-
rejenega dobička za leto 1995 in 1996,

4.6. izplačajo se nagrade članom nad-
zornega sveta v višini 1,650.000 SIT iz re-
valoriziranega nerazporejenega dobička za
leto 1995 in 1996.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe

KOTO se imenuje Revizijska družba Pod-
boršek, k.d., Ljubljana.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničarji in

pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumen-
tom oziroma s podpisanim pooblastilom
pooblaščenca.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
vpisani v delniško knjigo na dan 6. 10. 1998
in ki najmanj tri dni pred dnevom skupščine
prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe.

Prosimo udeležence, da se prijavijo na
sedežu družbe uro pred pričetkom zaseda-
nja, da bodo lahko prevzeli glasovnice za
glasovanje na skupščini.

Na sedežu družbe so najavljeni udele-
ženci dolžni podpisati seznam prisotnih del-
ničarjev.
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Gradivo za skupščino in predlogi za vse
točke dnevnega reda so delničarjem na vpo-
gled v tajništvu uprave na sedežu družbe
Miklošičeva 5, vsak delovnik od 10. do 12.
ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne družbe istega dne ob 11. uri, na mestu
prvega sklica. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

KOTO, d.d., Ljubljana
direktor družbe

Ob-6546

Na podlagi 9.2.1. točke statuta KOM3,
Poslovno finančne storitve, d.d., sklicujem

3. skupščino
družbe KOM3, Poslovno finančne

storitve, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 19. 10. 1998 ob

11. uri, v Ljubljani, Dunajska 22, na sedežu
družbe.

Za sejo skupščine družbe predlagam na-
slednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov (predsedni-
ka skupščine, dva preštevalca glasov) ter
imenovanje notarja.

Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-
sednika skupščine Mirana Kovačiča, za pre-
števalki glasov Tejo Švigelj in Ani Ferjan ter
imenuje notarko Nado Kumar za sestavo
notarskega zapisnika.

2. Pripojitev družbe KOM3, Poslovno fi-
nančne storitve, d.d., Dunajska 22, Ljublja-
na, k družbi KS Nepremičnine, Družba za
posredovanje, d.d., Dunajska 22, Ljubljana.

2.1. Poročilo uprave družbe o pripojitvi
družbe KOM3, Poslovno finančne storitve,
d.d., Dunajska 22, Ljubljana, k družbi KS
Nepremičnine, Družba za posredovanje,
d.d., Dunajska 22, Ljubljana, s predstavitvi-
jo letnih poročil za leti 1996 in 1997, ter
poročili o stanju družb.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo uprav družb o pripojitvi družbe KOM3,
Poslovno finančne storitve, d.d., Dunajska
22, Ljubljana, s predstavitvijo letnih poročil
za leti 1996 in 1997, ter poročilom o stanju
družbe.

2.2. Revizijsko poročilo pogodbe o pri-
pojitvi med KOM3, Poslovno finančne stori-
tve, d.d., Dunajska 22, Ljubljana in KS Ne-
premičnine, Družba za posredovanje, d.d.,
Dunajska 22, Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo pooblaščenega revizorja RFR Ernst &
Young, d.o.o., Ljubljana, o pripojitveni po-
godbi o pripojitvi, sklenjeni v notarskem za-
pisu med KOM3, Poslovno finančne stori-
tve, d.d., Dunajska 22, Ljubljana in KS Ne-
premičnine, Družba za posredovanje, d.d.,
Dunajska 22, Ljubljana.

2.3. Sklep o pripojitvi.

Predlog sklepa: skupščina družbe so-
glaša s pripojitvijo družbe KOM3, Poslovno
finančne storitve, d.d., Dunajska 22, Ljub-
ljana k družbi KS Nepremičnine, Družba za
posredovanje, d.d., Dunajska 22, Ljublja-
na, po stanju zaključnih bilanc na dan 30.
9. 1998.

2.4. Potrditev pogodbe o pripojitvi.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pogod-
bo o pripojitvi, sklenjeno v notarskem zapi-
su med družbo KOM3, Poslovno finančne
storitve, d.d., Dunajska 22, Ljubljana kot
prevzeto družbo in družbo KS Nepremični-
ne, Družba za posredovanje, d.d., Dunaj-
ska 22, Ljubljana, kot prevzemno družbo, ki
postane sestavni del tega sklepa.

2.6. Imenovanje zastopnika za prevzem
delnic.

Predlog sklepa: za zastopnika za prev-
zem delnic se imenuje Miran Kovačič, dipl.
jur., zaposlen v KOM3, d.d.

2.7. Prenehanje družbe KOM3, Poslov-
no finančne storitve, d.d.

Predlog sklepa: z dnem vpisa pripojitve
po prevzemni družbi v sodni register,
KOM3, Poslovno finančne storitve, Dunaj-
ska 22, Ljubljana, preneha obstajati.

Udeležba in glasovanje

Skupščine se lahko udeležijo in uresni-
čujejo glasovalno pravico delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, če najmanj tri
dni pred sejo skupščine pisno prijavijo ude-
ležbo. Prijava bo veljavna, kolikor bo v istem
roku na sedež družbe prispela njihova pisna
prijava, pooblaščenci pa morajo v istem ro-
ku prijave predložiti tudi notarsko overjeno
pooblastilo.

Ponovno zasedanje

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne 2. 11. 1998, v istih prostorih, ob isti uri.
Prijava bo veljavna s predložitvijo potrdila o
lastništvu delnic KOM3, d.d. Na ponovlje-
nem zasedanju bo skupščina družbe veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be v Ljubljani, Dunajska 22, vsak delovnik
od 5. 10. 1998 dalje, med 9. in 12. uro.

KOM3, d.d.
direktor

Ob-6547

Na podlagi 23. člena statuta uprava skli-
cuje

skupščino delničarjev
družbe Grad Prestranek,

ki bo v četrtek, 22. 10. 1998, v hotelu
Jama v Postojni, s pričetkom ob 16. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
sednika, preštevalca glasov in notarja – za-
pisnikarja.

2. Poročilo o poslovanju.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo o po-

slovanju v letu 1997, ki ga predlaga direk-
tor.

3. Razporeditev dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog skle-

pa, ki ga predlaga nadzorni svet.
4. Imenovanje revizorja in potrditev revi-

zijskega poročila.
Predlog sklepa: za revizorja se potrdi

revizijska hiša Deloite & Touche Ljubljana.
Potrdi se revizorsko poročilo, ki ga je

predložil revizor.
Gradivo in predlog sklepov so na vpo-

gled na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo

vsi delničarji.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pisme-

nim pooblastilom.
O vseh sklepih se glasuje javno.
Če skupščina ob uri ne bo sklepčna, bo

ponovno zasedala istega dne ob 17. uri,
takrat skupščina veljavno odloča ne glede
na število prisotnih delničarjev.

Grad Prestranek
uprava družbe

Ob-6561

Na podlagi 8.44. točke statuta delniške
družbe Iskra Stikala – industrija nizkonape-
tostne stikalne tehnike, d.d., Kranj, Savska
loka 4, sklicujem

3. skupščino družbe
Iskra Stikala, d.d., Kranj,

ki bo v sredo, 28. oktobra 1998 ob 13.
uri nad Restavracijo Iskra v Kranju, Savska
loka 1.

Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev njenih organov.
2. Letno poročilo za leto 1997.
3. Predlog razporeditve čistega dobička

za poslovno leto 1997 in predlog razpore-
ditve prenešenega čistega dobička iz let
1993, 1994 in 1995.

4. Sprememba in dopolnitev dejavnosti
družbe.

5. Sprememba statuta družbe.
6. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda:
Za predsedujočega skupščine se ime-

nuje Ivan Pivk, za njegovega namestnika pa
Boštjan Mrak.

Za preštevalca glasov se imenujeta Mat-
jaž Gašpirc in Franci Mubi, za namestnika
pa Alenka Čebašek.

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notar Vojko Pintar iz Kranja.

K 2. točki dnevnega reda: sprejme se
letno poročilo za leto 1997.

K 3. točki dnevnega reda: revalorizirani
nerazporejeni dobiček iz let 1993, 1994 in
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1995 v znesku 22,122.044,69 SIT na dan
31. 12. 1997 se v celoti nameni za izplačilo
dividend.

Dobiček iz leta 1997 v znesku
56,632.911,06 SIT na dan 31. 12. 1997
se uporabi:

– za izplačilo dividend v znesku
6,194.411,31 SIT,

– dobiček v znesku 50,438.499,75 SIT
ostane nerazporejen.

Ob izplačilu se dobiček, namenjen za
dividende, revalorizira na stanje 30. 9.
1998.

Dividende se izplačajo v 60 dneh po
sprejemu sklepa na skupščini.

K 4. točki dnevnega reda:
V 3.1. točki statuta se:
– v besedilu pri razredu dejavnosti

I 60.24 beseda “prevoz” zamenja z besedo
“promet;

– besedilo pri skupini dejavnosti 74.3
se spremeni tako, da se glasi: “Tehnično
preizkušanje in analiziranje”;

– doda razred dejavnosti I 60.23 Drug
kopenski potniški promet.

K 5. točki dnevnega reda:
– Prvi odstavek 8.46. točke statuta se

spremeni tako, da se glasi: “Skupščina se
skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo v
časopisu Gorenjski glas in v Uradnem listu
RS ali s pisnim vabilom vsem delničarjem.”,

– 9.2. točka statuta se spremeni tako,
da se glasi: “Direktor mora po prejemu revi-
zijskega poročila pripraviti in predložiti
skupščini in nadzornem svetu letno poroči-
lo za preteklo leto. Nadzorni svet mora po-
ročilo obravnavati in svoje mnenje posredo-
vati skupščini”.

– 8.49 točka statuta se spremeni tako,
da se glasi: “O sklicu skupščine skupaj z
dnevnim redom in gradivom, se osemindva-
jset dni pred skupščino pisno – priporočeno
s povratnico – obvestijo tudi delničarji, ki
imajo vsaj 5% delnic.”

K 6. točki dnevnega reda: za revizijo
poslovanja delniške družbe Iskra Stikala
Kranj za poslovno leto 1998 se imenuje
revizijska hiša KPMG Slovenija, d.o.o., Ljub-
ljana.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasuje se z glasovnicami.

Predlog sklepa pod 6. točko dnevnega
reda je podal nadzorni svet družbe, predlo-
ge preostalih sklepov pa uprava, s tem, da
je k predlogoma pod 2. in 3. točko, nadzor-
ni svet družbe dal pozitivno mnenje.

Delničarji lahko svoje obrazložene nas-
protne predloge sklepov posredujejo v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine pripo-
ročeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so do dneva sklica skupščine evidentirani
v delniški knjigi, njihovi zastopniki ali poob-
laščenci. Pooblastilo mora biti pisno in mo-
ra vsebovati za fizične osebe ime in priimek,

naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še šte-
vilo glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Če se pooblastila zbirajo or-
ganizirano, mora biti pooblastilo sestavljeno
po zakonu o prevzemih.

Delničarji, njihovi zastopniki ali poobla-
ščenci morajo svojo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti upravi družbe najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine.

Gradivo bo na vpogled na sedežu druž-
be vsak delovni dan od dneva objave sklica
skupščine dalje.

Delničarje prosimo, da zaradi ureditve
formalnosti pridejo na zasedanje skupščine
pol ure pred začetkom seje.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo zase-
danje istega dne, dve uri po prvem sklicu v
istem prostoru z istim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Iskra Stikala, d.d., Kranj
uprava

Ob-6693

Kovinotehna, d.d., Celje, Mednarodno
trgovsko podjetje, Mariborska 7, Celje, na
podlagi 22. in 29. člena statuta Kovinoteh-
ne, d.d., nadzorni svet in uprava sklicujeta

skupščino delničarjev
Kovinotehna, d.d., Celje,

ki bo dne 22. 10. 1998 ob 10. uri v
poslovnih prostorih Kovinotehne, d.d., Ma-
riborska 7, Celje – sejna dvorana (pritličje).

Dnevni red:
1. Otvoritev redne seje in izvolitev orga-

nov skupščine,
2. Zaključni račun in revizorsko poročilo

za leto 1997,
3. Konsolidirana bilanca in revizorsko

poročilo za leto 1997,
4. Predlog delitve dobička za leto 1997,
5. Imenovanje revizorja za leto 1998,
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Ad/1 Predlog sklepa: skupščina izvoli

predlagane člane organov redne seje skupš-
čine.

Ad/2 Predlog sklepa: skupščina Kovi-
notehne, d.d., sprejema zaključni račun in
revizorsko poročilo k njemu za leto 1997.

Ad/3 Predlog sklepa: skupščina Kovi-
notehne, d.d., sprejema konsolidirano bi-
lanco in revizorsko poročilo k njej za leto
1997.

Ad/4 Predlog sklepa: nerazporejen do-
biček iz let 1993, 1994, 1995 in 1996 z
revalorizacijo na dan 31. 12. 1997 v skup-
nem znesku 286,486.446,60 mio SIT in
dobiček iz leta 1997 v višini 41,821.785,14
mio SIT, kar skupaj predstavlja
328,308.231,74 mio SIT, se razporedi v
rezerve.

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-6538
Ime javnega glasila: CICIDO.
Izdajatelj: Mladinska knjiga Založba, d.d.,

Ljubljana, Slovenska c. 29, Ljubljana.
Viri financiranja: izdajatelj.
Uprava: Milan Matos, direktor.
Predsednica časopisnega sveta: dr. Lju-

bica Marjanovič-Umek.

Ob-6598
Ime javnega glasila: Radio Tržič
Vira financiranja programa Radia Tržič

sta: prodaja oglasnega časa, opravljanje sto-
ritev za občane in organizacije.

Poslovne deleže v Radiu Tržič, d.o.o., ki
presegajo 10% imajo:

Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
(50,95%), poslovni delež A

Irena Kermelj, Balos 3, Tržič (11,41%),
poslovni delež B

Milan Krsnik, Brezje 52, Tržič (11,41%),
poslovni delež B

Vršilec dolžnosti direktorja je Milan Kr-
snik.

Izdajatelj: Radio Tržič, d.o.o., Balos 4,
Tržič.

Ad/5 Predlog sklepa: skupščina imenu-
je za revizorja za leto 1998 revizorsko hišo
KPMG Slovenija, d.o.o.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, v korist katerih so delnice družbe na
dan 14. 10. 1998 vknjižene na računu vred-
nostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško de-
potni družbi oziroma njihovi zakoniti zastop-
niki ali pooblaščenci, ki imajo pisna poobla-
stila. Dosedanja pooblastila za zastopanje
in glasovanje na skupščini niso več veljavna
glede na 62. člen zakona o prevzemih.

Udeležbo na skupščini je treba pisno na-
javiti upravi družbe najpozneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine, na sejo skupščine
pa je zaradi ureditve formalnosti treba priti
uro pred začetkom seje. Gradivo za skup-
ščino je na vpogled vsem delničarjem na
sedežu družbe pri upravi družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo sklad-
no s 24. členom statuta ponovno zasedanje
istega dne ob 14. uri, v isti dvorani. Skup-
ščina bo takrat veljavno odločala ne glede
na število na skupščini prisotnih delničar-
jev.

Kovinotehna, d.d., Celje
predsednik nadzornega sveta
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Razne objave

Št. 465-5/98 Ob-6628
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-

suplje, objavlja na podlagi 47. člena zakona
o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97)
in odloka o načinu, pogojih in postopku za
oddajo stavbnega zemljišča (Ur. l. SRS, št.
1/87, 46/87 in 9/89) ter sklepa Občin-
skega sveta občine Grosuplje z dne 28. 1.
1998

javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča za
gradnjo poslovnega objekta v k.o.

Grosuplje – naselje
1. Predmet prodaje je zemljišče, name-

njeno za gradnjo poslovnega objekta, in si-
cer:

parc izmera izklicna cena komunalni izklicna cena
št. zemljišča v SIT prispevek v SIT skupaj v SIT

1906/1 5259 m2

44,440.584,60 10,838.895 55,279.479,60
1906/2 1323 m2

Parceli se prodajata skupaj, za izklicno
ceno 55,279.479,60 SIT.

2. Podrobnejše lokacijske in gradbene
pogoje za gradnjo poslovnega objekta bo
določil pristojni upravni organ z lokacijskim
in gradbenim dovoljenjem. Stroške pridobi-
tve lokacijskega in gradbenega dovoljenja
nosi kupec.

3. V izklicni ceni zemljišča ni zajeta od-
škodnina zaradi spremembe namembnosti
zemljišča, ki ga plača kupec po izdaji loka-
cijskega dovoljenja.

Komunalni prispevek je določen za
2.000 m2 uporabne površine objekta in za-
jema sorazmerni del stroškov izgradnje ka-
naliazcijskega in vodovodnega omrežja ter
dovoznih poti. Komunalni prispevek ne za-
jema stroškov izvedbe priključkov in priključ-
nih taks na komunalne objekte in naprave.

4. Rok za začetek gradnje je dve leti po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe.

Če kupec ne začne gradnje v predpisa-
nem roku, je dolžan zemljišče vrniti Občini
Grosuplje, oziroma lahko Občina Grosuplje
zahteva razveljavitev pogodbe.

5. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne osebe, ki imajo sedež na območju Re-
publike Slovenije in fizične osebe, ki se iz-
kažejo s potrdilom o državljanstvu Republi-
ke Slovenije.

Zastopniki fizičnih oseb morajo na javni
dražbi predložiti pisno pooblastilo. Zakoniti
zastopniki pravnih oseb pa morajo poleg
pisnega pooblastila predložiti še overjen iz-
pis iz sodnega registra.

6. Dražitelji morajo pred pričetkom draž-
be vplačati varščino v višini 10% skupne
izklicne cene na žiro račun Občine Grosup-
lje št. 50130-630-810272 s pripisom za
dražbo – poslovni objekti, v roku 15 dni po
objavi javne dražbe v Uradnem listu RS in v
istem roku oddati na naslov Občina Gro-
suplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, pisno pri-
javo v zapečateni kuverti z oznako “za javno

dražbo – poslovni objekt”. V pisni prijavi se
navedejo natančni podatki dražitelja in prilo-
ži kopija vplačila varščine.

7. Uspeli dražitelj mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v 10 dneh po javni dražbi,
ter plačati izklicno ceno v roku ¸15 dni po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe, sicer se
šteje, da je odstopil od nakupa. V tem pri-
meru plačana varščina zapade v korist pro-
dajalca. Plačana varščina zapade v korist
prodajalca tudi v primeru iz drugega odstav-
ka 4. točke tega razpisa.

Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
bo varščina vrnjena brez obreti v roku 5 dni
po javni dražbi.

8. Kupec mora plačati davek na promet
nepremičnin, kakor tudi vse stroške v zvezi
s kupoprodajno pogodbo in prenosom last-
ništva.

9. Najmanjši znesek za katerega draži-
telj lahko dvigne izklicno ceno je 100.000
SIT.

10. Prodajalec, si pridržuje pravico, da
ne odproda zemljišča nobenemu dražitelju.
V tem primeru bo dražiteljem vrnil varščino v
roku 5 dni po javni dražbi brez obresti.

11. Ustna javna dražba bo v torek,
6. 10. 1998 ob 10. uri v prostorih Občine
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grusuplje – sej-
na soba (I. nadstr.).

12. Vse informacije so na voljo v času
uradnih ur na Uradu za splošne zadeve Ob-
čine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje,
ali po tel. 061/761-211. Po predhodni na-
javi je možen tudi ogled zemljišča.

Občina Grosuplje

Ob-6685
Gradbeništvo Bajuk, Bajuk Alojz, s.p.,

Mala Loka 8, Velika Loka, preklicuje obrtno
dovoljenje št. 063747/21. 11. 1995, izda-
no od Obrtne zbornice Slovenije, potrdilo o
opravljenem strokovnem izpitu za poklic
gradbenega tehnika, izdano 8. 6. 1990 od
GZ – ZGIGM Ljubljana, priglasitveni list –
opr. št. 057-0532/95 – 14. 3. 1995 od
MF DURS – izpostava Trebnje, delovno knji-
žico, izdano na ime Dodlek Franjo, roj.
25. 11. 1948, stalno prebivališče Belica,
Pavleka Miškine 13, Občina Čakovec,
R Hrvatska – izdana v R Hrvatski, začasno
prebivališče: Prule 8, Ljubljana, stalno de-
lovno dovoljenje na ime Dodlek Franjo, št.
042440197, spričevalo o opravljenem izpi-
tu za KV zidarja na ime Dodlek Franjo, izda-
no l. 1965 od Gradbeni center Ivana Kavči-
ča, Ljubljana, delovno knjižico, izdano na
ime: Domjan Josip, roj. 4. 2. 1957 – izdana
v R Sloveniji, stalno prebivališče: Beblerjev
trg 3, Ljubljana, Republike Slovenija, spri-
čevalo o opravljenem izpitu za KV zidarja na
ime Domjan Josip, izdano v Srednji gradbe-
ni šoli Maribor, l. 1974, delovno knjižico,
izdano na ime Ponjević Emin, roj. 5. 2.
1969, stalno prebivališče: Todorovska Ćeli-

nja 71, Velika Kladuša, začasno prebiva-
lišče: Presetnikova 3, Ljubljana, začasno de-
lovno dovoljenje št. 083881176, na ime
Ponjević Emin, veljavno do 25. 6. 1998.

Bedok Sandra, Knupleževa 10, Ruše,
preklicuje priglasitveni list št.
068/0282/94. m-1851

Bizjak Zvonka, Na mlaki 1, Radovljica,
preklicuje odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 041939-2850-0054-1995, izdala Obrt-
na zbornica. g-63114

Dajčman Milan, Sv. Duh na Ostrem vrhu
24, Duh na ostrem vrhu, preklicuje obrtno
dovoljenje št. 047637/0895/01-78/1998, iz-
dano dne 1. 2. 1995. m-1733

Dajčman Milan, Sv. Duh na Ostrem vrhu
24, Duh na Ostrem vrhu, preklicuje priglasi-
tveni list št. 068/0436/95, izdan dne 1. 6.
1996. m-1732

GLOBTRADE LJUBLJANA, Šmartinska
130, Ljubljana, preklicuje uradno potrdilo
za registracijo traktorja, izdanega dne 29. 5.
1995, Landini DT 6880/CE10102, št.
mot.: LD 31201U679984A, ser. št.
5385D19075. S-63045

JP LPP Ljubljanski pot. promet, Celovška
c. 160, Ljubljana, preklicuje štampiljko
okrogle oblike z vsebino: Ljubljanski pot-
niški promet, d.o.o., Samostojni sindikat,
Ljubljana in odtisom lipovega lista. s-63041

MERKUR, d.d., Salon vozil, Greg. 8,
Kranj, preklicuje car. dekl. št. 16788, z dne
1. 4. 1997 in izjavo o ustr. vozila št.
A0223924, za vozilo CITROEN AX, št. šas.
VF7ZALJ0012LJ9411, št. mot.
CDZ10FN1YPSAZ114202. s-63452

Nova KBM, Tyrševa 2, Maribor, prekli-
cuje štampiljko oglate oblike z napisom
NOVA KBM, d.d., Podružnica Maribor Eksp.
Cesta zmage 4. m-1792

Požar Aleksander, Groharjeva 14, Kam-
nik, preklicuje štampiljko z napisom
MONTLES, montaža pohištva in notranje
opreme Groharjeva 14 Kamnik. s-63293

Porsche Slovenija, Bravničarjeva 5, Ljub-
ljana, preklicuje homologacijo za vozilo VW
GOLF 1.8, št. šasije
WVWZZZ1JZXW214738, št. motorja
AGN130708, izdano leta 1998. s-63339

Rakar Zdenka, s.p., Šared 12, Izola, pre-
klicuje štampiljko pravokotne oblike, z vse-
bino ZDENKA RAKAR s.p., Šared 12, 6310
IZOLA, Tel. (066) 62 215. s-63103

Rakovič Mira, Kidričeva 7, Kočevje, pre-
klicuje priglasitveni list, opravilna št.
1629694. p-63287

ŠTAJERSKI AVTODOM, d.d., Tržaška
38, Maribor, preklicuje carinsko deklaraci-
jo št. 4028, z dne 21. 4. 1998, za dostav-
no vozilo kangoo 19d, št. šasije
VF1FCOEAE18045508. m-1677

Šerbinek Iztok, Borštnikova ul. 128, Ma-
ribor, preklicuje priglasitveni list št.
064/1583/94. m-1819

Šimc Peter, Kandijska 45, Novo mesto,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
038-1864-96. g-63115
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Tegelj Peter, Iška Loka 31, Ig, preklicuje
original priglasitveni list, opr. št.
28-1944/94, izdan dne 30. 12. 1994.
s-63257

Vigec Danica, Lackove čete 60, Rače,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
064/0233/94. m-1776

Vobič Borut, Šarhova 23, Maribor, pre-
klicuje priglasitveni list št. 064/0944/94.
m-1801

Ažman Vlasta, Primožičeva 1, Ljubljana,
potni list št. AA 976933. s-63292

Agić Samir, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
potni list št. BA 664467, izdala UE Ljublja-
na. s-63451

Apšner Jurij, Šlandrova c. 28, Velenje,
potni list št. AA 542865, izdala UE Velenje.
p-63277

Bakija Alan, Kardeljev trg 1, Velenje, pot-
ni list št. BA 302731. p-63234

Barbič Rok, Ul. Maksa Henigmana 1,
Dolenjske Toplice, potni list št. BA 311025,
izdala UE Novo mesto. g-63264

Barbič Vesna, Ul. Maksa Henigmana 1,
Dolenjske Toplice, potni list št. BA 721933,
izdala UE Novo mesto. g-63267

Bedene Rajmund, Knežja vas 8, Dobr-
nič, potni list št. BA 240972. s-63225

Bedene Zdenka, Knežja vas 8, Dobrnič,
potni list št. AA 128450. s-63226

Bezovšek Nina, Luže 68, Šenčur, potni
list št. BA 447086, izdala UE Kranj.
p-63327

Brečko Karin, Kajuhova 1, Maribor, pot-
ni list št. AA 371448. p-63028

Cupin Mitja, Tinjan 92, Škofije, osebno
izkaznico št. 8773. g-63167

Černic Egon, Vojščica 39 Bi, Kost/Kra-
su, potni list št. AA 842099. g-63466

Čeru Sonja, Vrunčeva ulica 2, Slovenj
Gradec, potni list št. BA 302944. g-63395

Čik Klemen, Režiška cesta 22c, Loga-
tec, potni list št. BA 106010, izdala UE
Logatec. s-63094

Debeljak Borut, Strma pot 18, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. AI 68409.
g-63464

Debeljak Borut, Strma pot 18, Koper,
potni list št. AA 517790. g-63465

Dijak Janez, Dovje 4, Mojstrana, potni
list št. BA 415242, izdala UE Jesenice.
p-63332

Ditinger Iztok, Vukovski dol 58, Jareni-
na, osebno izkaznico št. AA 1036228, iz-
dala UE Maribor. m-1747

Divljak Stubelj Milena, Ul. Gradnikove
brigade 19, Nova Gorica, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 97947. g-63467

Dotlić Božana, Ul. bratov Učakar 26,
Ljubljana, potni list št. BA 172546. s-63071

Došen Marko, Novakova 1, Ljubljana,
potni list št. BA 375733. s-63208

Draganović Enes, Tkalska ulica 3 B, Ce-
lje, potni list št. BA 307734. p-63023

Faganel Aleš, Cankarjeva 44, Nova Go-
rica, potni list št. AA 199382, izdala UE
Nova Gorica. g-63374

Galičič Žiga, Bohinjska Bela 98/B, Boh.
Bela, potni list št. BA 774901. s-63065

Gerželj Sergej, Ljubljanska c. 76, Dom-
žale, potni list št. BA 39165. s-63201

Geršak Frančiška, Glogov Brod 10, Arti-
če, potni list št. AA 987368, izdala UE Bre-
žice. p-63317

Golob Sandi, Fortunata Berganta 8,
Kamnik, potni list št. BA 747915, izdala UE
Kamnik. s-63348

Grudnik Jože, Ulica Frankolovskih žrtev
5, Celje, potni list št. BA 154649, izdala UE
Celje. p-63314

Jelenc Valentin, Podnart 58, Radovljica,
potni list št. BA 446046, izdala UE Radovlji-
ca. p-63008

Jereb Primož, Gregorčičeva ul. 7, Tol-
min, potni list št. BA 804832, izdala UE
Tolmin. g-63171

Jerina Janez, Maistrova 16, Litija, potni
list št. AA 952954, izdala UE Litija. s-63086

Jezdić Uroš, Smrtnikova 5, Ljubljana,
potni list št. BA 795900. s-63473

Jureš Jožef, Boreci 18, Križevci pri Lju-
tomeru, potni list št. AA 525782, izdala UE
Ljutomer. p-63305

Jurički Mihael, Ob gozdu 4, Celje, potni
list št. AA 541353. p-63024

Justin Sašo, Hrušica 122, Jesenice, pot-
ni list št. AA 490620, izdala UE Jesenice.
p-63319

Kapetanović Ivan, Torovo 9, Vodice, pot-
ni list št. AA 224806. s-63378

Kapetanović Ivan, Torovo 9, Vodice,
osebno izkaznico, št. 1406. s-63379

Kaučič Marjan, Mekotnjak 44, Ljutomer,
potni list št. BA 133155, izdala UE Ljuto-
mer. p-63229

Keber Miran, Volčja Draga 15, Volčja
Draga, potni list št. AA 153389. p-63009

Kerec Renata, Vanača vas 47, Tišina,
potni list št. BA 114402, izdala UE Murska
Sobota. p-63306

Kert Miran, Čečovje 58/d, Ravne na Ko-
roškem, potni list št. AA 423921. p-63239

Kink Peter, Ravne pri Zdolah 31, Krško,
potni list št. BA 269042. p-63005

Knific Tomaž, Hrastje 38, Kranj, potni
list št. AA 815106, izdala UE Kranj.
s-63105

Koblar Marjetka, Blejska Dobrava 13,
Blejska Dobrava, potni list št. AA 132630,
izdala UE Jesenice. p-63333

Kocjan Božica, Kvedrova 11, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 31245.
g-63400

Kocjan Jelko, Kvedrova 11, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 128720.
g-63402

Kogovšek Nina, Litostrojska cesta 31,
Ljubljana, potni list št. BA 769039, izdala
UE Ljubljana. s-63283

Kolenac Branka, Cankarjeva 27, Metli-
ka, potni list št. AA 642206, izdala UE Met-
lika. g-63057

Kolenac Kristijan, Cankarjeva 27, Metli-
ka, potni list št. BA 758688, izdala UE Met-
lika. g-63058

Kolenac Stjepan, Cankarjeva 27, Metli-
ka, potni list št. AA 642207, izdala UE Met-
lika. g-63059

Komel Bogdan, Ledine 41, Nova Gori-
ca, potni list št. AA 783591, izdala UE Nova
Gorica. g-63180

Kondželji Adnan, Šentiljska c. 3, Mari-
bor, potni list št. BA 570575. p-63033

Koritnik Gorazd, Gubčeva ulica 1, Sev-
nica, potni list št. BA 572949, izdala UE
Sevnica. p-63331

Kos Anton, Za Kalvarijo 107, Maribor,
potni list št. BA 935570. s-63164

Kos Bernard, Mlinska pot 17, Ljubljana,
potni list št. AA 533785. s-63262

Kovše Alojz, Špruha 30, Trzin, potni list
št. BA 550812. s-63157

Kravanja Aljoša, Cankarjeva 11, Nova
Gorica, potni list št. BA 177773, izdala UE
Nova Gorica. g-63175

Krivogard Darja, Ul. 28. maja 51, Ljub-
ljana, potni list št. AA 587726. s-63207

Kukovič Silvester, Dramlje 6, Dramlje,
potni list št. AA 413304. p-63106

Lampe Jožef, Lapajnetova 57, Idrija,
osebno izkaznico št. 44878. p-63276

Lanišek Tomaž, Beleharjeva cesta 49,
Šenčur, potni list št. BA 638993, izdan dne
6. 6. 1997 v Kranju. s-63083

Lazarev Damijan, Pesnica pri Mariboru
40, Pesnica, potni list št. BA 535736, iz-
dan 19. 2. 1996 pri SO Maribor. m-1703

Lazovič Vlado, Črnogorska 41, Maribor,
potni list št. BA 849189, izdala UE Maribor.
p-63326

Lesjak Martina, Hajndl 38/a, Velika Ne-
delja, potni list št. BA 435197, izdala UE
Ormož. g-63168

Lević Dževad, Pomjan 38, Šmarje, potni
list št. BA 490518. g-63480

Lević Munira, Pomjan 38, Šmarje, potni
list št. BA 513992. g-63481

Lević Munira, Pomjan 38, Šmarje, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 3422.
g-63482

Lipičnik Natalija, Vrhe 33 A, Teharje, pot-
ni list št. BA 684768. p-63011

Lovše Štepanka, Vilharjeva 1, Maribor,
potni list št. AA 571395, izdala UE Maribor.
p-63115

Majcenič Matjaž, Ruska ul. 13, Maribor,
potni list št. BA 740959. p-63029

Majdič Marko, Ljubljanska 31, Kamnik,
potni list št. AA 079945. s-63334

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice
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Maksimiljan Osvald, Ledina 16, Zasip,
Bled, potni list št. AA 421753, izdala UE
Radovljica. g-63183

Maksić Ljubica, Brodarjev trg 4, Ljublja-
na, potni list št. BA 196587. s-63326

Marion Martin, Rožna dolina c.I/5, Ljub-
ljana, potni list št. AA 320152. s-63341

Markovčič Janez, Pod Supotom 5, No-
tranje Gorice, osebno izkaznico št. 2739.
s-63050

Martinec Irena, Glavna cesta 23, Naklo,
potni list št. AA 923125, izdala UE Kranj.
s-63106

Mavrič Alda, Hum 28, Kojsko, potni list
št. AA 983294, izdala UE Nova Gorica.
g-63181

Mihelčič Kološa Luka, Gogalova ul. 10,
Kranj, potni list št. BA 546871, izdala UE
Kranj. s-63046

Mihelčič Marko, Stara cesta 22, Kranj,
potni list št. BA 564450, izdala UE Kranj.
s-63047

Mikuž Marko, Črni vrh 8, Črni vrh, potni
list št. AA 125257, izdala UE Idrija. p-63116

Molk Sašo, Ul. 28. maja 21, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 22509. s-63111

Mravlja Marijan, Branik 218, Branik, pot-
ni list št. AA 199834, izdala UE Nova Gori-
ca. g-63182

Musić Enis, Pipanova cesta 39, Šenčur,
potni list št. BA 800942, izdala UE Kranj.
p-63315

Najdič Marjan, Ul. Bena Zupančiča 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 78517.
s-63199

Oblak Simon, Žeškova ulica 4, Kranj,
potni list št. BA 702891. s-63459

Obradović Tadeja, Krožna c. 8, Domža-
le, potni list št. BA 75071. s-63343

Palovšnik Jurij, Slatna 3, Begunje, potni
list št. BA 421032, izdala UE Radovljica.
g-63184

Pavlič Marjan, Trg Svetega Maura 1, Izo-
la, maloobmejno prepustnico, št. AI 83202.
g-63469

Pernat Dejan, Stanošina 8a, Podlehnik,
potni list št. BA 657415. p-63288

Peterlin Dušan, Masljeva 8, Domžale,
potni list št. AA 579380, izdala UE Domža-
le. s-63366

Petrović Vanda, Bosanska 50, Užice,
potni list št. BA 98978, izdala UE Ljubljana.
s-63353

Pižorn Barbara, Dobrič 37, Polzela, pot-
ni list št. BA 217368. p-63232

Podgoršek Milan, Cesta XIV. divizije 36,
Štore, potni list št. BA 211783, izdala UE
Celje. p-63280

Pozderec Renata, Adamičeva cesta 3 A,
Grosuplje, preklic potnega lista, objavljen v
UL, št. 46/98. s-63123

Prača Dalibor, Ulica IX. korpusa 26, Izo-
la, potni list št. BA 575504, izdala UE Izola.
g-63460

Preželj Damjan, Nova pot 139, Notranje
Gorice, potni list št. AA 825227. s-63349

Pucko Vincenc, Renkovci 76, Lendava,
potni list št. BA 418641. p-63020

Puhar Mateja, Gradnikova ulica 9, Kranj,
potni list št. BA 469637. s-63351

Radolovič Robert, Obrtna ulica 30, Izo-
la, potni list št. BA 226654. g-63272

Radonjić Barbara, Pod gričem 2, Nova
Gorica, potni list št. BA 357159. g-63394

Radonjić Kitan, Pod gričem 2, Nova Go-
rica, potni list št. AA 887653. g-63392

Radonjić Marta, Pod Gričem 2, Rožna
dolina, Nova Gorica, potni list št. BA
165262, izdala UE Nova Gorica. g-63268

Rakar Zdenka, Zrinjskega 5, Ljubljana,
potni list št. BA 247944, izdala UE Ljublja-
na. s-63102

Remic Miha, Pavšičeva 6, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 719796, izdala UE Ljubljana.
s-63365

Rižnar David, Dolenja stara vas 27, Šent-
jernej, potni list št. BA 356006, izdala UE
Novo mesto. g-63266

Rožanec Dušan, Senožeče 82 B, Seno-
žeče, potni list št. AA 915260. p-63323

Rupnik Sebastjan, P. Tomažiča 29, Pri-
stava, Nova Gorica, maloobmejno prepust-
nico AI 51751, izdala UE Nova Gorica.
g-63269

Rutar Boris, Clevelandska 47, Ljubljana,
potni list št. AA 319264. s-63403

Saliaj Valdet, Prečna 6, Pivka, potni list
št. BA 456299, izdala UE Postojna.
p-63283

Salvi Boris, San Dorligo Della Valle 400,
34018 Trieste, potni list št. BA 224109.
g-63477

Slamič Blaž, Rožičeva 8, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 798635. s-63221

Slamič Urh, Rožičeva 8, Ljubljana, potni
list št. AA 876824. s-63220

Smilovič Alda, Seča 80c, Portorož, pot-
ni list št. AA 200213. g-63176

Starc Rajko, Na jasi 10, Tržič, potni list
št. AA 344818. p-63018

Starčević Dragoljub, Kvedrova ulica 7,
Koper, potni list št. AE4428. g-63468

Stržaj Metljak Vida, Voglje 1, Sežana,
maloobmejno prepustnico, št. AI 121318.
p-63027

Svetličič Janez, Hotedršica 148, Hote-
dršica, potni list št. BA 317321, izdala UE
Logatec. s-63270

Syle Xhemajlaj, Clevelandska 45, Ljub-
ljana, potni list št. BA 197943, izdala UE
Ljubljana. s-63090

Šarkanj Stojanka, Bratonci 101/A, Bel-
tinci, potni list št. AA 195091. p-63006

Šavli Vinko, Gregorčičeva ul. 7, Tolmin,
potni list št. AA 523225, izdala UE Tolmin.
g-63170

Šavli Zdenka, Gregorčičeva ul. 7, Tol-
min, potni list št. AA 967367, izdala UE
Tolmin. g-63169

Šestanj Igor, Počehova 32b, Maribor,
potni list št. BA 660149, izdala UE Maribor.
p-63307

Šivic Mitja, Dobro Polje 3, Brezje, potni
list št. BA 728119. p-63328

Šištarič Matjaž, Grajena 21 a, Ptuj, potni
list št. BA 694216. s-63061

Špes Vida, Vosek 29, Maribor, potni list
št. BA 169785, izdan 26. 7. 1993 pri UE
Maribor. m-1669

Štekar Niko, Zg. Hoče 1, Hoče, potni
list št. BA 699568, izdala UE Maribor.
p-63274

Štih Anita, Koroška c. 4, Šoštanj, potni
list št. BA 366475, izdala UE Velenje.
p-63278

Štraus Ivo, Kadilnikova 3a, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 224767, izdala UE Ljubljana.
s-63020

Štucin Tatjana, Hum 30/a, Kojsko, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 69104.
p-63007

Šušterčič Marjeta, Cesta v Zgornji log
115, Ljubljana, potni list št. AA 62206, iz-
dala UE Ljubljana. s-63004

Šušterčič Urška, Cesta v Zgornji log
115, Ljubljana, potni list št. BA 735257,
izdala UE Ljubljana. s-63003

Ščurek Primož, Plešivo 44, Dobrovo,
maloobmejno prepustnico AI 62162, izdala
UE Nova Gorica. g-63173

Ščurek Primož, Plešivo 44, Dobrovo,
kmetijski vložek št. 2234, izdala UE Nova
Gorica. g-63174

Tomažič Tomaž, Vojkova ul. 31, Kanal,
potni list št. BA 463343, izdala UE Nova
Gorica. g-63178

Tončetič Marko, Ul. Ferda Bidovca 2,
Izola, potni list št. AA 507939, izdala UE
Izola. g-63185

Toplak Rok, Veliki Boč 12, Ruše, potni
list št. BA 386957. p-63004

Ulaga Avrelija, Dobrna 25, Dobrna, pot-
ni list št. BA 470989. p-63003

Vinkler Mirko, Glinškova ploščad 5,
Ljubljana, potni list BA 587605. s-64083

Vinkovič Tina Aiken, Bratonci 58, Beltin-
ci, potni list št. BA 837473. p-63107

Vodopivec Branko, Ul. prekomorskih bri-
gad 14, Tolmin, maloobmejno prepustni-
co,št. AI 21875. g-63479

Volmajer Martin, Vrazova 44, Maribor,
potni list št. AA 242270. m-1785

Zajc Ana, Jurčkova c. 80, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 458953, izdala UE Ljubljana.
s-63053

Zajc Janez, Jurčkova c. 80, Ljubljana,
potni list št. AA 458833, izdala UE Ljublja-
na. s-63052

Zupančič Katarina-Jasmina, Kamnica 2,
Ljubljana, potni list št. AA 938344, izdala
UE Ljubljana. s-63172

Žohar Denis, Knežja vas 8, Dobrnič, pot-
ni list št. BA 340828. s-63224
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Adanič Gregor, Boračeva 44, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
11268, izdala UE Gornja Radgona.
g-63447

Ahlin Jože, Velika stara vas 10, Grosup-
lje, spričevalo OŠ Brinje Grosuplje.
s-63321

Alijagič Edin, Pot na Pilarno 3, Tržič,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole.
g-63140

Alič Ivanka, Setnik 3A, Polhov Gradec,
spričevalo o zaključnem izpitu PTT izobra-
ževalni center v Ljubljani, izdano leta 1975,
na ime Kopač Ivica. s-63285

Amon Andrej, Babno 24 A, Celje, spri-
čevalo 3. letnika Šolskega centra Celje.
g-63234

Anžel Vida, Vezna 14, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 57435. m-1768

Andlovec Robert, Ložice 1B, Podnanos,
spričevalo Trgovske šole, šolsko leto
1976/78. g-63125

Arnuš Milan, Na Ledini 3, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 72667,
izdano 4. 7. 1994 pri SO Maribor. m-1834

Babič Ksenija, Celjska 9, Maribor, za-
ključno spričevalo Srednje komercialne šo-
le v Mariboru, izdano leta 1988. m-1807

Babič Sanja, Ul. črnkovih 1, Maribor,
letno spričevalo 3. letnika I. gimnazije Mari-
bor, izdano leta 1997. m-1820

Babič Zdenko, Panonska 5a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 83847,
izdano 28. 4. 1994 pri UE Maribor.
m-1684

Bajič Dejan, Kaniža, Pesnica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 568, izdano 21. 3.
1997 pri UE Pesnica. m-1827

Bajrić Ferid, Podbrdo 49s, Podbrdo,
vozniško dovoljenje, št. S 526467, izdala
UE Tolmin. g-63461

Balek Karel, Neradnovci 17, Gornji Pe-
trovci, vozniško dovoljenje, št. 15772.
p-63329

Basar Robert, Polje 31, Ozalj, spričeva-
lo 1. letnika Srednje šole družboslovne in
tehnične usmeritve Edvarda Kardelja, šol-
sko leto 1989/90. p-63112

Bašelj Petra, Virlog 23, Škofja Loka, štu-
dentsko izkaznico, št 31950244, izdala Fa-
kulteta za farmacijo. s-63475

Belin Janko, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
indeks VSD v Ljubljani. s-63429

Belčič Renata, Skaručna 40, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846500, reg. št. 134326, izdala UE Ljub-
ljana. s-63074

Belčič Renata, Skaručna 40, Vodice, za-
varovalno polico in kupone, št. 159476,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-63075

Benda Ivanka, Prešernova 9, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1131885, št. reg. 24594. s-63329

Berglez Darko, Bevkova ul. 3, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Slava Klavore, iz-
dano leta 1982 v Mariboru. m-1822

Berisha Enver, Vojaški trg 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 106019,
izdano dne 1. 8. 1996 pri UE Maribor.
m-1650

Berlic Igor, Dragomerška cesta 17, Dra-
gomer, diplomo Srednje šole za računalniš-
tvo. s-63413

Bernard Irena, Škofjeloška cesta 23,
Medvode, letno spričevalo 2. razreda Šol-
skega centra za blagovni promet, Šola za
prodajalce, izdano 26. 6. 1978 na ime Mu-
stedanegič Irena. s-63042

Berndijaš Tina, Limbuška 70, Maribor,
indeks št. 71099168, Maribor. m-1675

Bernot Frančiška, Spodnje Palovče 9,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje upravno administrativne šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1982. s-63427

Berčič Klemen, Linhartova cesta 66,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Moste, izdano leta 1996. s-63435

Bezenšek Jan-David, Mizarska ulica,
Slovenske Konjice, zaključno spričevalo
Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje,
poklic gostinski tehnik, št. 934. m-1723

Bezjak Mitja, Maistrova 20, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 153882,izda-
no 13. 7. 1992 pri SO Maribor. m-1806

Bitenc Jože, Gubčeva ul. 6, Lenart, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9227.
m-1759

Bizjak Mavricij, Obala 126, Portorož, za-
varovalno polico, št. 0522174, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. g-63078

Bizjak Viktor, Glavna cesta 25, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3528,
izdala UE Tržič. g-63144

Blagojevič Milorad, Doboj, Doboj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
565292, št. reg. 126111. s-63377

Božič Anton, V. Brusnice 58a, Brusnice,
zavarovalno polico, št. 417209. g-63119

Bogataj Janez, Reteče 63, Škofja Loka,
spričevalo 4. letnika Srednje šole. g-63415

Bogolin Silva, Veliki dol 20, Koprivnica
pri Brestani, zaključno spričevalo Srednje
frizerske šole, št. 1813/72. p-63030

Bokal Izidor, Klek 6, Trbovlje, spričevalo
3. letnika Šolskega centra za blagovni pro-
met. g-63244

Bole Marta, Ulica Dušana Kraigherja 11,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 127340,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-63335

Bombek Edvard, Vodnikova cesta 239,
Ljubljana, spričevali 3. in 4. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje PTT šole
v Ljubljani. s-63121

Bordon Marko, Šalara 37, Koper, spri-
čevalo Srednje Kovinarske in prometne šo-
le Koper, šolsko leto 1993/94. g-63412

Borštnik Gabrijel, Rakitna 83, Preserje,
zaključno spričevalo in spričevalo 3. letnika

Srednje gradbene šole Ljubljana, izdani leta
1993. s-63212

Bradaškja Rado, Gosposvetska 27c,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
93368. m-1786

Brancelj Jožica, Špeglova 12, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24509,
izdala UE Velenje. p-63290

Bračič Andreja, Potokarjeva 8, Kamni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
71021, izdano 2. 6. 1993 pri UE Maribor.
m-1717

Bračko Ivan, Krčevinska 42, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 56843,
izdano 3. 1. 1995 pri UE Maribor. m-1691

Brdnik Irenca, Sora 31, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1105959,
št. reg. 212197. s-63063

Bregar Špela, Pod strahom 3, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 768336, reg. št. 166318, izdala UE Ljub-
ljana. s-63044

Breskvar Olga, Cesta v Kostanj 11, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Centra strokov-
nih šol v Ljubljani, izdano leta 1974, na ime
Jeršin Olga. s-63393

Breznik Franc, Cogetinci 46, Cerkve-
njak, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
5502, izdano 13. 10. 1992, velja do
13. 10. 2002. m-1665

Brečko Karin, Kajuhova 1, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 92782, iz-
dano 3. 11. 1993 pri SO Maribor. m-1817

Brigadir Ivan, Za Kalvarijo 65, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
30199, izdano 12. 1. 1994, velja do 25. 5.
2002, izdala UE Maribor. m-1645

Brumen Vinko, Tomšičeva 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 46824,
izdano 13. 4. 1993 pri SO Maribor.
m-1682

Brzin Boštjan, Zg. Veterno 7, Križe, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9439, izdala
UE Tržič. g-63319

Burja Sašo, Storiška cesta 34, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Škofja Loka, izdano leta 1992. s-63186

Burnik Miha, Brigadirska cesta 7, Vrhni-
ka, spričevalo o končani OŠ Ivana Cankar-
ja. s-63263

Cafnik Ivan, Pesniški dvor 5, Pesnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
1845, izdano 12. 8. 1996 pri UE Pesnica.
m-1826

Cebe Leja, Ul. talcev 17, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 111474,
izdano 21. 2. 1997 pri UE Maribor.
m-1702

Cebin Branka, Tesarska 3/c, Kočevje,
vozniško dovoljenje, št. 11676, izdala UE
Kočevje. g-63160

Celar Elizabeta, Voklo 100, Šenčur, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1122335,
reg. št. 47210, izdala UE Kranj. g-63034

Cerar Maja, Zakotnikova 11, Ljubljana,
indeks SŠTG Ljubljana, izdan leta 1989. p-
63330

Druge listine
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Cerkvenik Bren Vida, V Murglah 249,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Bežigrad. s-63330

Cesarec Jurij, Dobovec pri Rogatcu 39,
Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 13426. p-63289

Cimerlajt Jelka, Flisova 47, Hoče, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 50542,
izdano 28. 6. 1994 pri SO Maribor.
m-1681

Cimerman Janja, Prežganje 45, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazi-
je Ledina, izdano leta 1994. s-63318

Coburn Renald, Hrastovlje 3, Črni Kal,
vozniško dovoljenje, št. 17633, izdala UE
Koper. g-63163

Čampa Boštjan, Spodnje Gameljne 103,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 890933, reg. št. 143619, izdala UE
Ljubljana. s-63112

Čar Borut, Mladinska 12, Spodnja Idrija,
spričevali 1. in 3. letnika SGLŠ Postojna, za
leta 1996 in 1998. g-63030

Čepin Miran, Podkraj pri Mežici 4, Meži-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6549, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-63035

Černič Petra, Ižanska cesta 104 A, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje gradbe-
ne in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1997. s-63190

Čižič Bojan, Prušnikova 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 106043,
izdano 19. 9. 1995 pri SO Maribor.
m-1814

Čirić Dušan, Selce 12a, Pivka, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 12303. g-63139

Čon Janja, Lušečka vas 21, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20684.
g-63143

Čubej Mario, Metelkov dvor 2, Grosup-
lje, spričevalo 1. letnika Srednje ekonom-
ske šole Ivančna gorica, izdano leta 1993.
s-63194

Čuk Darja, Tržaška cesta 121, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 970822, št. reg. 140502. s-63371

Čuček Sabina, Stanetinci 11, Cerkve-
njak, zaključno spričevalo za 2. letnik Sred-
nje trgovske šole v Mariboru. m-1855

Dajić Nikola, Ul. Jelenčevih 42, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
44581, izdano pri SO Maribor. m-1802

Damiš Ivana, Cmurška c. 6, Lenart, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1034503,
izdano 31. 3. 1995 pri UE Lenart. m-1694

Dejak Branko, Dolenji Lazi 11, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1104.
s-63158

Delfar David, Tolm. puntarjev 4, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
izdala UE Nova Gorica. g-63314

Delič Tjaša, Kaniža 27/c, Pesnica, za-
ključno spričevalo 8. razreda OŠ Maks Du-
raj. m-1718

Delo Ana, Ul. Molniške čete 3, Ljublja-
na, dijaško izkaznico št. 85421, izdala Gim-
nazija Poljane. s-63252

Dernovšček Olga, Brod 29, Novo me-
sto, spričevalo OŠ Polje, izdano leta 1970,
na ime Matič Olga. g-63302

Devetak Elvira, C. Prekomorskih brigad
17, Šempeter pri G., vozniško dovoljenje.
g-63385

Dilica Kristjan, Bidovčeva 6, Koper, spri-
čevali 1. in 2. letnika Srednje kovinarske in
prometne šole Koper, za šolski leti
1991/92 in 1992/93. g-63029

Dinkič Vojko, Mlinska pot 12, Ljubljana,
spričevala 1., 2. in 3. letnika Centra poklic-
nih šol v Škofju Loki, izdani leta 1969, 1970
in 1971. s-63013

Ditinger Iztok, Vukovski dol 58, Jareni-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1770, izdano 29. 11. 1996 pri UE Pesni-
ca. m-1724

Djokić Zora, Vojkova c. 12a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24080,
izdala UE Velenje. p-63300

Dobaj Andreja, Knafelčeva ul. 32, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
109474, velja od 9. 4. 1996 do 9. 4.
2006. m-1653

Dobnik Iztok, Zlatoličje 47, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 88409, iz-
dala SO Maribor. m-1850

Dobnik Peter, Gaberke 4, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 21195,
izdala UE Velenje. p-63296

Dolanc Bojan, Podkum 49, Podkum,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
655256, izdala UE Zagorje ob Savi.
p-63036

Dolinšek Mihaela, Orle 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
565003, reg. št. 39577, izdala UE Ljublja-
na. s-63031

Dragman Irena, Markljeva 20, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10333, izdala Občina Novo mesto.
g-63367

Drevenšek Ingrid, Plintovec 5i, Zg. Kun-
gota, zaključno spričevalo Srednje frizerske
šole, izdano leta 1995 v Mariboru. m-1815

Drobnič Matej, Pristovškova 12, Vojnik,
indeks Medicinske fakultete v Ljubljani, iz-
dano leta 1992. g-63010

Dular Alenka, Poklukarjeva ulica 10,
Ljubljana, spričevalo-duplikat 2. letnika
Srednje elektro šole v Ljubljani, izdano leta
1979. s-63122

Erce Zulič Agnes, Podvona pot 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002726, št. reg. 201166. s-63192

Erjavec Aleš, Glavarjeva ul. 49, Ljublja-
na, diplomo Srednje šole za elektroniko
Ljubljana, izdana dne 3. 7. 1985. s-63001

Ernecl Urška, Jenkova 31, Velenje, in-
deks Pedagoške fakultete št. 61112278.
M-1816

Faganel Aleš, Črniče 62, Črniče, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 39078.
g-63372

Fak Blaž, Krčevinska ul., Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 112978,
izdano 24. 10. 1997 pri UE Maribor.
m-1828

Fartelj Sabina, Sokolska 91, Maribor,
spričevali 3., 4. letnika in zaključno spriče-
valo Srednje pravno administrativne šole v
Mariboru. m-7120

Feltrin Andreja, Pot v Češnjice 9, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1199412, št. reg. 9327. p-63031

Ferlič Brigite, Celovška cesta 511, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 21013273.
s-63239

Fetahi Šefčet, Šarhova 58, Maribor, de-
lovno knjižico št. A 0276641, izdana v Ma-
riboru. m-1741

Fileš Nives, Lamutova ulica 2, Ljubljana,
spričevalo OŠ Zvonka Runka Ljubljana, iz-
dano na ime Doma Nives. s-63254

Fileš Nives, Lamutova ulica 2, Ljubljana,
spričevala 1., 2. in 3. letnika ter zaključno
spričevalo Poklicne kovinarske šole Lito-
stroj, izdana leta 1978, 1979 in 1980 na
ime Doma Nives. s-63255

Florjan Klemen, Retje 2, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 10708.
g-63236

Fluher Franc, Zg. Velka 34/b, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
954, izdano 21. 2. 1992 pri UE Pesnica.
m-1742

Fluher Franc, Zg. Velka 34/b, Zg. Vel-
ka, osebno izkaznico št. AA 1231609.
m-1743

Forstner Romuald, Kardeljeva 57, Mari-
bor, diplomo Srednje tekstilne šole v Mari-
boru, izdana leta 1986. m-1707

Frajmna Božo, Ješenca 28/b, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 104553.
m-1765

Frančišković Tomislav, Brodarjev trg 5,
Ljubljana, delovno dovoljenje, št.
0424476608, izdano 7. 8. 1998. s-63085

Fras Robert, Pesnica pri Mariboru 38,
Pesnica, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 1846, izdano 18. 9. 1995
pri UE Pesnica. m-1692

Furlan Julijana, Puhova 11, Ljubljana, iz-
kaznico vojnega veterana, št. 003890.
s-63437

Furman Jaka, Potrčeva 2, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 110727,
izdano 28. 10. 1996 pri UE Maribor.
m-1715

Gajšek Jožef, Topole 16a, Rogaška Sla-
tina, spričevalo 3. letnika EGŠ Maribor, za
šolsko leto 1981/82. p-63304

Gale Anka, Ulica Željka Tonija 11a, 1000
Ljubljana, diplomo Srednje vzgojiteljske šo-
le, izdana 20. 4. 1990, na ime Babnik An-
ka. s-63073

Gardijan Željko, Dijaški dom Tezno, Ma-
ribor, zaključno spričevalo ŠŽŠ, izdano leta
1984. m-1883

Garvas Bernardka, Smrjene 13, Škoflji-
ca, spričevalo OŠ Škofljica. s-63092

Gašperšič Anton, Pekel 1, Trebnje, spri-
čevalo o plovnosti zrakoplova, reg. št. S5 -
NHA, tip ROTORWAY/DAMAY EXEC-90,
ser. št. 5096, izdano 1. 10. 1993 na ime-
Lončarič Josip. s-63015
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Gačnik Janez, Kvedrova 4, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 5297,
izdala UE Ptuj. g-63445

Gerželj Erik, Hrašče 158, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10968, iz-
dala UE Postojna. g-63230

Gjerkeš Hilda Marija, Jurčičeva ul. 7,
Lenart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2407. m-1764

Glišić Snežana, Prešernova cesta 49,
Mengeš, letno spričevalo za 2. letnik Sred-
nje šole tehničnih strok in osebnih storitev,
izdano leta 1994. s-63251

Globočnik Aljoša, Klanec 7, Komenda,
spričevalo o končani OŠ Komenda Moste.
s-63325

Godec Matija, Cesta 28, Videm/Dobre
polje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15016, izdala UE Grosuplje. s-63355

Goličič Miha, Reteče 16a, Škofja Loka,
spričevali 3. in 4. letnika Škofijske klasične
gimnazije v Vipavi, izdani leta 1996 in 1997.
s-63422

Golob Berišaj Lidija, Podšmihel 22,
Laško, diplomo srednje šole, št. U/20, iz-
dano 25. 6. 1986 na ime Golob Lidija.
p-63302

Golob Janez, Gubčeva 4, Kranj, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole Kranj. g-63418

Golob Matej, Murnova 32, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1163404,
reg. št. 29269, izdala UE Domžale.
s-63109

Golčer Damjan, Ul. pri izviru 6 A, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10369. p-63001

Gomboc Andrej, Otovci 8, Mačkovci,
vozniško dovoljenje št. 28380. p-63093

Gorenjc Suzana, Srednik 4 a, Šentjanž,
spričevalo o končani OŠ Franceta Bevka,
izdano na ime Grandovec Suzana. s-63389

Govže Špela, Slatnik 27, Ribnica, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 6999, izdala
UE Ribnica. s-63191

Grabar Danica, Gosposka ulica 3, Ljub-
ljana, spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje
gostinske šole Radenci, leta izdaje 1975
do 1977 na ime Bračič Danica. s-63093

Grabrijan Darja, Nad mlini 3, Novo me-
sto, spričevalo o končani OŠ, šolsko le-
to1979/80. g-63405

Grahovar Ivan, Hum na Sutli 9, Hum na
Sutli, spričevalo. p-63230

Gramc Igor, Pod gozdom c. V/36, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12643, izdala UE Grosuplje. s-63098

Gregorc Štefan, Spodnja Gorica 55,
Spodnja Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 44089, izdano 12. 2. 1996 pri
UE Maribor. m-1672

Gril Sebastijan, Borova vas 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100884.
m-1782

Gujt Srečko, Mladinska 15, Zgornja Pol-
skava, zaključno spričevalo I. gimnazie v
Mariboru. m-1740

Gutnik Blaž, Tržaška c. 40, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 14305,
izdala UE Postojna. g-63146

Guzelj Sebastijan, Frankovo naselje 112,
Škofja Loka, diplomo SKCPŠ Škofja Loka,
izdana leta 1989. s-63215

Hamzabegovič Zlatko, Fazanska 8, Lu-
cija, spričevalo za 1. letnik SKPŠ Koper.
g-63023

Heberle Jerca, Alpska 88, Lesce, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 939.
g-63397

Heberle Rudi, Alpska 88, Lesce, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 115474.
g-63390

Hehtk Robert, Štantetova 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 112596,
izdano 23. 9. 1997 pri UE Maribor. m-1728

Hernavs Andraž, Klek 47, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9576, izdala
UE Trbovlje. s-63301

Hlade Milan, Zabreznica 50, Žirovnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Strojne šole.
g-63136

Hlebič Nataša, Lucijin breg 37, Kamni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
114080, izdano 27. 3. 1998 pri UE Mari-
bor. m-1745

Hodžič Melča, Eberlova 7, Zagorje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11781.
p-63155

Hodnik Nataša, Pipanova 98, Šenčur,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj, šol-
sko leto 1997/98. g-63298

Hojnik Dolores, Cesta na Kmetijsko šo-
lo 9, Šentjur, spričevalo in zaključno spriče-
valo SKGŠ Šentjur, za leta 1996 in 1997.
p-63285

Horvat Andrej, Ul. prol. brigad 65, Mari-
bor, zaključno spričevalo 3. letnika SERŠ v
Mariboru leta 1996. m-1835

Horvat Vesna, Na Gaj 9, Miklavž, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 94542, ve-
lja od 24. 6. 1992 do 24. 6. 2002. m-1655

Hrnčič Franci, Cigaletova ul. 8, Ljublja-
na, spričevalo OŠ Miran Jarc Ljubljana.
s-63107

Hudinčec Simona, Holcerjeva 39, Mi-
klavž, spričevalo 1. letnika Srednje gradbe-
ne šole v Mariboru. m-1700

Ifridrih Emilija, Gladomes 24, Zgornja
Ložnica, spričevalo OŠ Poh. odredov Slo-
venska Bistrica. g-63300

Indihar Milan, Ig 256, Ig, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABGH, št. S 931024, št. reg.
77295. s-63328

Ivanović Željko, Gradišče 17a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10500,
izdala UE Vrhnika. s-63454

Jakopin Andrej, Gregorčičeva 26, Mari-
bor, spričevali 7. in 8. razreda OŠ Andra-
goški zavod, šolsko leto 1996/1997.
m-1778

Jambrović Boris, Regentova 12, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
75522, izdano 27. 9. 1996 pri SO Mari-
bor. m-1846

Januš Stanislav, Prušnikova 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 74806,
izdano 6. 7. 1992 pri UE Maribor. m-1721

Jarc Uroš, Vrbje 88f, Žalec, dijaško iz-
kaznico. p-63002

Javernik Marjan, Trg Dušana Kvedra 8,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,št.
2737, izdano 11. 3. 1992 pri UE Maribor.
m-1667

Jašarević Nedžad, Zoletova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1000954, št. reg. 157445. s-63333

Jelenc Maja, Roška 82a, Kočevje, spri-
čevala 1., 3. in 4. letnika SUAŠ Ljubljana,
smer upravni tehnik, izdana leta 1992,
1995 in 1996. g-63016

Jeraj Antonija, Varpolje 10, Rečica ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
4497, izdala UE Mozirje. p-63318

Jeran Majda, Železnikova 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 93803.
m-1775

Jereb Simon, Podlipa 64, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11484.
s-63188

Jerman Janez, Celovška cesta 177,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 971210, reg. št. 162792, izdala UE
Ljubljana. s-63079

Jerman Janez, Celovška 177, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 559162, izdala Zava-
rovalnica Tilia. s-63080

Jernejec Nike Vesna, Aljaževa 13, Ljub-
ljana, spričevala 1., 2. in 3. letnika Gimnazi-
je Moste. s-63038

Ješovnik Aleš, Benedikt 112, Benedikt,
indeks Ekonomske poslovne fakultete, št.
81500950. m-1840

Jovanovič Mladena, Prušnikova 48, Ma-
ribor, spričevali za 2. semester tečaja slo-
venskega jezika in zimski semester
1993/94 na Delavski univerzi v Mariboru.
m-1800

Jurca Boštjan, Bratovševa ploščad 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 64111, reg. št. 182179, izdala UE
Ljubljana. s-63049

Jurečič Anže, Jakčeva ulica 5, Ljubljana,
potrdilo o uspehu 3. letnika SŠGT Ljublja-
na, izdano leta 1995. s-63165

Jurgec Jožefa, Formin 15b, Gorišnica,
spričevalo Srednje gostinske šole v Maribo-
ru. m-1804

Jurič Ivan, Devina 26b, Slovenska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, izda-
no 8. 9. 1997 pri UE Slovenska Bistrica.
m-1696

Jurkovi Judita, Gosposvetska 3, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6266. m-1750

Jurković Martina, Cesta vstaje 2, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 1998. s-63260

Jusič Jože, Ulica bratov Babnik 11A,
Ljubljana, delovno knjižico. s-63327

Kac Tadej, Marionova ul. 10, Maribor,
indeks Pravne fakultete Maribor, št.
71100374. m-1847

Kajzersperger Darja, Ul. heroja Lacka
25, Lenart v Slov. goricah, indeks št.
81432251, izdala EPF Maribor. m-1648
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Kajšler Karlo, Dupleška c. 73a, Maribor,
spričevalo OŠ Martin Konšak, izdano leta
1986. m-1838

Kalacun Stanislava, Preglov trg 3, Ljub-
ljana, spričevali 3. in 4. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šo-
le v Ljubljani. s-63478

Kališnik Mateja, Godič 48, Stahovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15566,
izdala UE Kamnik. s-63091

Kaludžer Ružica, Istrski odred 24, Por-
torož, diplomo Srednje zdravstvene šole Pi-
ran, šolsko leto 1987/88. g-63014

Kapetanović Ivan, Torovo 9, Vodice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 135829,
št. reg. 68949. s-63380

Kaplja Špela, Igriška 29, Radomlje, spri-
čevalo 3. letnika Ekonomske srednje šole v
Kamniku, izdano leta 1997. g-63408

Karalić Meho, Velika Kladuša, spričeva-
lo za pomožnega natakarja, izdala Srednja
šola za gostinstvo leta 1983. s-63179

Karimani Vajidin, Cankarjeva 3, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 4291.
p-63311

Kasić Branko, Tržaška cesta 119, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813667, reg. št. 159294, izdala UE Ljub-
ljana. s-63108

Kasjak Marijan, Klinetova ul. 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 24216,
izdano 28. 4. 1993 pri UE Maribor.
m-1706

Kastelic Jelka, Gorenje polje 13, Straža,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole v Novem mestu, izdano
leta 1991. s-63369

Kasupović Hasib, Orčeva luka 80, Veli-
ka Kladuša, osebno delovno dovoljenje, št.
0424475268. s-63222

Katančič Miran, Puconci 9, Puconci,
spričevalo, šolsko leto 1994/95. p-63012

Kavšek Nada, Vanganelska 10, Koper,
zaključno spričevalo. g-63430

Kekić Jure, Istrskega odreda 279, Diva-
ča, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15572, izdala UE Sežena. g-63423

Kepic Tatjana, Janka Puclja 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 288071, reg. št. 26935. g-63039

Kerin Helena, Finžarjeva ulica 2, Men-
geš, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
s-63067

Kert Barbara, Pod vrbami 33, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
584462, št. reg. 190341. s-63219

Kitek Matjaž, Betnavska 129, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 77575,
izdano 21. 2. 1994 pri UE Maribor.
m-1680

Kljajič Rosana, Jana Baukarta 1, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7244, izdala UE Ljutomer. p-63035

Knaflič Ines, C. Staneta Žagarja 7, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
Kranj. g-63128

Knez Darko, Trubarjevo naselje 25, Rim-
ske Toplice, spričevalo o končani OŠ, izda-
no leta 1994, št. delovodnika 109/29.
p-63117

Koželj Alojzij-Slavko, Velike Vrhe 2,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABC, št. 4262, izdala UE Grosuplje.
s-63258

Koželj Irena, Vaupotičeva 13, Kamnik,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole v
Kranju, izdano leta 1993. s-63216

Kobe Marjan, Podgorje pri Pišecah 1,
Pišece, vozniško dovoljenje, kat. BCEDGH,
št. 10647, izdala UE Brežice. p-63303

Kodelja Mateja, Ponikve 35, Sežana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole, smer eko-
nomsko-komercialni tehnik, za šolsko leto
1991/92. g-63026

Kodrič Mojca, Varda 42, Kromberk, No-
va Gorica, zaključno spričevalo Srednje na-
ravoslovno šole v Novi Gorici, izdano leta
1992. g-63433

Kogelnik Simona, Brodarjev trg 7, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št 18950308,
izdala Filozofska fakulteta. s-63472

Kokol Darinka, Štrihovec 49b, Šentilj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 630, iz-
dano 5. 3. 1993 pri SO Pesnica. m-1848

Kokol Nina, Kalohova 6, Maribor, za-
ključno spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole Maribor, izdano leta 1998.
m-1833

Kokot Robert, Moškanjci 51, Moškanj-
ci, spričevalo, šolsko leto 1992/93.
p-63014

Kolaković Milan, Pod plevno 84, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
12851. s-63124

Kolander Saša, Zidani most 5, Zidani
most, spričevalo. p-63

Kolar Andreja, Onkraj Meže 4, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12613.
g-63162

Kolar Brigit, Ul. Poh. bataljona 48, Mari-
bor, diplomo , št. I-UA/417, izdana leta
1989. m-1762

Kolmanko Anica, Nahtigalova ulica 13,
Ljubljana, spričevali 2. in 3. letnika Srednje
tekstilne šole v Ljubljani. s-63197

Konobelj Marko, Hruševje 35, Hruševje,
spričevalo 3. letnika EKT. g-63155

Končič Tomislav, Ul. Dušana Mravjaka
6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFGH, št. 34791. m-1770

Kopar Janko, Kropa 125, Kropa, preklic
delovne knjižice, objavljeno v UL RS, št.
77/97. g-63273

Korez Franci, Stopče 32/a, Grobelno,
servisno knjigo za os. avto KIA PRIDE 1.3.
GLXI, št. karos. KNEDA-2322VK070133,
št. mot. 83938874, reg. CE 47-86F, izda-
na 14. 1. 1997. m-1832

Korn Katja, Rezijanska 4, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 94756,
izdano 24. 9. 1993 pri SO Maribor.
m-1704

Koron Barbara, Vogrsko 51a, Volčja Dra-
ga, vozniško dovoljenje. g-63134

Kos Aleš, Trzinska 2, Domžale, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 209872, št.
reg. 22821. s-63195

Kos Andrej, Šentilj 69, Šentilj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 2138, izdano
13. 12. 1996 pri UE Pesnica. m-1719

Kos Jana, Klopce 6, Slovenska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7942.
p-63016

Kosar Karel, Streliška 83, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 94650, iz-
dano 8. 7. 1992 pri UE Maribor. m-1829

Kosi Darko, Partizanska 18, Maribor, za-
ključno spričevalo poklicne šole ŠCBP v
Mariboru. m-1716

Kotnik Katarina, Pod gonjami 45, Rav-
ne, vozniško dovoljenje, izdala UE Ravna na
Koroškem. g-63311

Kotnik Sašo, Ulica Trškovih 19, Skoke,
zaključno spričevalo OŠ Gustav Šilih, izda-
no leta 1998. m-1803

Kovač Drago, Ljubljanska 63, Kočevje,
delovno knjižico, reg. št. 4057. g-63117

Kovaček Rozalija, Lackova c. 172, Pe-
kre, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
88830. m-1752

Kovačević Velimir, Ižanska cesta 440 b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 892327, reg. št. 82359, izdala UE
Ljubljana. s-63087

Kovačevič Milorad, Štantetova 10, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
41863, izdano 6. 5. 1993 pri UE Maribor.
m-1697

Kovačič Jasna, Ahacljeva 26, Maribor,
indeks PF Maribor, št. 61144879. m-1790

Kovačič Marjan, Nanoška ulica 30, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1044298, reg. št. 157550, izdala UE Ljub-
ljana. s-63027

Kozamernik Zvonimir, Taborska c. 3,
Grosuplje, spričevalo 2. letnika in zaključno
spričevalo Srednje agroživilske šole Ljublja-
na, izdani leta 1991. s-63055

Kozar Jožica, Jurovska cesta 33, Lenart
v Slov. goricah, spričevalo o zaključnem
izpitu in maturitetno spričevalo Tehnično
kmetijske šole, izdano leta 1981. m-1731

Kozole Stanko, Trška gora 31, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11461.
p-63273

Kozorog Janja, Gradnikove brigade 15,
Nova Gorica, študentsko izkaznico št.
1096164, izdala Pedagoška fakulteta leta
1997. s-63097

Košica Urša, Praprotnikova 3, Mozirje,
indeks št. 61107340, izdala Pedagoška fa-
kulteta Maribor. m-1646

Košir Alojzija, Postojnska 11, Ljubljana,
veteransko izkaznico št. 014216. s-63076

Koščak Maruša, Preglov trg 6, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske šole Ljubljana, izdano leta 1998.
s-63450

Krajnik Vesna, Vrtojbenska 17, Šempe-
ter, spričevali 2. in 3. letnika Srednje kme-
tijsko živilske šole Nova Gorica. p-63322
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Kralj Jože, Poljšica 45a, Zgornje Gorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22421.
g-63141

Kramberger Franc, Cmureška c. 3, Le-
nart v Slov. goricah, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. 161225, izdano 31. 7.
1992 pri UE Lenart. m-1699

Kranjc Danijel, Stara cesta 10, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BCDFGH, št. S
1168559, izdala UE Logatec. s-63340

Kresnik Jan, Topniška 70, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šo-
le, izdano leta 1996. s-63066

Kreuh Nuša, Pot ob Momšnici 13, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH,št. 14351. g-63150

Kreč Iztok, Slovenska 46, Središče ob
Dravi, spričevalo o končani OŠ, izdano leta
1982. g-63420

Križaj Marjan, Na Straški vrh 30, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole v Ljubljani, izdano leta
1974. s-63196

Križanec Harold, Lerchingerjeva 1, Ro-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8537, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-63242

Križmančič Maja, A. Gabrščka 102,
Šempeter pri G., vozniško dovoljenje, kat.
BGH. g-63153

Križnik Stanislava, Ljubljanska 65, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, št. S 1068792,
reg. št. 30644. g-63033

Krivogard Darja, Ulica 28. maja 51, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1243887, št. reg. 188411. s-63206

Krivogard Marjan, Puhova 12, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 183894. s-63209

Krnajič Krašovec Anton, Brilejeva 5,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje šole
tehničnih storitev v Ljubljani, izdano leta
1972. s-63338

Krošelj Milena, Naselje heroja Maroka
10, Sevnica, zaključno spričevalo Srednje
ekonomske šole v Celju, št. 154/80, izda-
no leta 1980. p-63032

Krumpak Andrej, Štantetova 32, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20633, izdano 25. 5. 1993 pri UE Mari-
bor. m-1688

Kugl Nada, Brezje 11, Poljčane, delov-
no knjižico, št. 33232. m-1789

Kuhar Bojan, Regentova 16, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Martin Konšak.
m-1753

Kuharič Marko, Kramarjeva ul. 25, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
108548, izdano 1. 12. 1995 pri SO Mari-
bor. m-1695

Kuharič Nina, Feiglova ulica 9, Šempe-
ter pri G., spričevalo 3. letnika Srednje grad-
bene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1997. s-63276

Kukovič Siniša, Prečna 4, Pivka, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH. g-63147

Kumar Srečko, Imenje 10, Kojsko, voz-
niško dovoljenje. g-63154

Kunst Aleksandra, Jožeta Lambreta 1,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
94804, izdano 26. 7. 1993 pri UE Mari-
bor. m-1746

Kupec Boštjan, Sv. Lovrenc 8, Prebold,
spričevalo 3. letnika Gradbene šole v Celju,
šolsko leto 1995/96. g-63228

Kurovič Omar, 1. tankovske br. 6, Seža-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14827, izdala UE Sežana. g-63156

Lacković Štefan, Jablance 42, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
49167. m-1791

Lajh Peter, Rjavci 6, Vitomarci, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 28509, izdala UE
Ptuj. g-63036

Lajovic Uroš, Šlandrova 16, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001050921, reg. št. 209934, izdala UE
Ljubljana. s-63095

Lalić Dejan, Linhartova cesta 40, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-63399

Lanišek Tomaž, Beleharjeva cesta 49,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1032856, reg. št. 41857, izdala UE
Kranj. s-63082

Laznik Mitojević Tadeja, Cesta na Ključ
20, Ljubljana, spričevala 1., 2. in 3. letnika
Centra strokovnih šol v Ljubljani. s-63337

Leb Adrijan, Klinetova 14, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 110541, iz-
dano 24. 9. 1996 pri SO Maribor. m-1849

Leban Sonja, Gosposvetska 11, Kranj,
delovno knjižico. g-63383

Lebar Uroš, Grič 5a, Ljubljana, spričeva-
lo 4. letnika Gimnazije Vič, izdano leta 1998.
s-63361

Ledinek Maja, Goriška 23c, Maribor, za-
ključno spričevalo 1. letnika III. gimnazije,
izdano leta 1996. m-1823

Lednik Minja, Hermankova 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 113792,
izdano 16. 2. 1998 pri SO Maribor.
m-1810

Lekše Marko, Veliki vrh 31b, Šmartno
ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23586, izdala UE Velenje. p-63301

Leon Darja, Bilje 121, Renče, spričeva-
lo 1. letnika Srednje družboslovne šole v
Novi Gorici, šolsko leto 1983/84, na ime
Šuligoj Darja. g-63126

Leskovar Anja, Tomšičeva 24, Sloven-
ska Bistrica, zaključno spričevalo 3. letnika
I. gimnazije v Mariboru. m-1843

Levačič Vesna, Jurovski dol 52, Jurov-
ski dol, spričevali 3. in 4. letnika Srednje
kemijske šole Ruše. m-1658

Levc Aleš, Kajuhova 17, Slovenj Gra-
dec, diplomo Naravoslovno matematične
usmeritve. g-63271

Levstek Vanesa, Babškova pot 27, Škof-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 611569, št. reg. 177778. s-63363

Liković Tonček, Kriva pot 30G, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 632290, št. reg. 118482. s-63213

Lipič Gregor, Dalmatinska 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 108828,
izdano 9. 1. 1996 pri UE Maribor. m-1711

Lisjak Jožef, Ljubeljska ulica 22, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
15538, št. reg. 64501. s-63382

Ličina Damijan, Goriška 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
107139. m-1763

Ljubić Antun, Ul. ruške čete 2a, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2589,
izdano 27. 1. 1993, velja do 27. 1. 2003.
m-1664

Lončarić Marija, Papirniški trg 8, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Šole za prodajalce,
izdano leta 1983 na ime Pegrin Marija.
s-63043

Lorbeg Peter, Partizanska 1, Slovenska
Bistrica, indeks Pravne fakultete v Maribo-
ru, št. 71081231. m-1693

Lorenčič Irena, Trate 51, Zg. Velka, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6073, iz-
dano 7. 4. 1995 pri UE Pesnica. m-1649

Lukač Karin, Šinkov turn 32, Vodice,
spričevalo 1. razreda OŠ Komenda Moste.
s-63324

Lukaček Miran, Jenkova 27, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13876,
izdala UE Velenje. p-63292

Lupša Ana, Berkovci 16, Videm ob Ščav-
nici, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5867, izdala UE Ljutomer, dne 27. 3.
1992. p-63094

Lupše Vilma, Volčja Jama 18, Šmartno
pri Litiji, spričevalo 8. razreda OŠ Šmartno,
izdano leta 1995. s-63299

Lučić Ljiljana, Na jami 9, Ljubljana, zele-
no karto in zavarovalno polico, št. 9764383,
izdala Zavarovalnica Triglav. s-63306

Lučić Ljiljana, Na jami 9, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 545267,
št. reg. 154606. s-63307

Maganja Gruden Tadeja, Ljubljanska 22,
Šmarje Sap, potrdilo o opravljenem stro-
kovnem izpitu, izdalo Ministrstvo za
zdravstvo, leta 1988. s-63278

Magdalenič Manja, Romihova 17, Mari-
bor, delovno knjižico št. 48210. m-1698

Majer Jožef, Kardeljeva 73, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 44172.
m-1758

Majhenič Avgust, Vrazova 1, Ormož, za-
ključno spričevalo Slikopleskarske šole v
Mariboru. m-1751

Makarič Jožefa, Borova vas 4, Maribor,
zaključno spričevalo Gostinske šole v Mari-
boru, izdano leta 1976. m-1767

Makoter Franc, Ul. Ante Trstenjaka 17,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 5060. p-63272

Marinović Anto, Rusjanov trg 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
186657, reg. št. 168352, izdala UE Ljub-
ljana. s-63253

Markelj Milan, Polje, cesta VI 18, Ljub-
ljana, spričevali 1. in 2. letnika Poklicne
kovinarske šole v Domžalah. s-63376



Stran 6194 / Št. 63 / 18. 9. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Marko Helena, Jelenče 26, Pesnica, štu-
dentsko izkaznico, št. 18940395, izdala Fi-
lozofska fakulteta. s-63470

Markučič Mira, Škocjan 34/F, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, izdala UE Ko-
per. g-63243

Matanović Mirko, Stantetova 10, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH št. 6345,
izdala UE Velenje. p-63298

Matelič Silvana, Vipavska 23A, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. g-63431

Matijašić Adriano, Pavletiči 13, Pazin,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra stro-
kovnih šol - Poklicna elektro šola, izdano
leta 1978. s-63248

Maučec Jure, Litijska cesta 270, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Sostro.
s-63350

Maček Vladimir, Trčova 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 17055,
izdano 2. 3. 1993 pri UE Maribor. m-1685

Medica Jožica, Trg Prekomorskih bri-
gad 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 849264, št. reg. 98349.
s-63274

Medved Gorazd, Zvezda 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1108013, št. reg. 171096. s-63309

Meglič-Bohak Livija, Volkmerjeva c. 30,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34812, izdala UE Ptuj. g-63056

Mencigar Darinka, C. Matije Gubca 8,
Šoštanj, spričevala 1., 2. in 3. letnika Sred-
nje trgovske šole v Celju, za šolska leta
1969/70, 1970/71 in 1971/72. g-63296

Menhart Nataša, Povodnova 4, Ptuj, spri-
čevalo 4. letnika Upravne šole, šolsko leto
1991/92. g-63297

Merc Andrej, Sušilniška 23, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
29800. m-1772

Merc Sonja, Dogoška 67, Maribor, za-
ključno spričevalo št. 2870, izdala Srednja
tekstilna šola v Mariboru. m-1734

Merkedeš Majda, Pohorska 29, Hoče,
spričevalo 7. razreda OŠ Dušana Flisa.
m-1729

Mermal Aleksander, Podsmrečje 9, Gor-
nji Grad, indeks Filozofske fakultete v Ljub-
ljani. s-63284

Mesarič Danica, Stari grad 39, Makole,
maturitetno spričevalo II. gimnazije Maribor,
št. 200156, izdano leta 1983. m-1780

Mesec Vilko, Bleiweisova 64, Kranj, spri-
čevalo 4. letnika. g-63441

Mihalič Miran, Spodnje Pirniče 51, Med-
vode, spričevalo 1. letnika Centra strokov-
nih šol v Ljubljani, izdano leta 1975.
s-63416

Mihelič Andreja, Ul. heroja Lacka 43,
Lenart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 959638, izdano 13. 7. 1994 pri UE Le-
nart. m-1713

Mihelčič Luka, Glinškova ploščad 5,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Šubičeve
gimnazije, izdano leta 1996. s-63458

Mihevc Narcisa, H. Mašere in Spasiča
8, Maribor, indeks EPF št. 81406582.
m-1853

Miškič Bojana, Zarečje 18, Ilirska Bistri-
ca, spričevalo. g-63231

Mlakar Milan, Župančičeva 23, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje tehnične šole,
za šolsko leto 1968/69. g-63028

Mlekuš Gustav Pavel, Malečnik 88, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3729, izdano 9. 11. 1993 pri UE Maribor.
m-1735

Mohorič Marko, Groharjevo n. 36, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22938, izdala UE Škofja Loka. s-63177

Mohorko Marjanca, Dravska 10, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5218,
izdano 12. 7. 1996 pri UE Ruše. m-1737

Morato Jačmenjak Tanja, Prešernova
11, Izola, spričevalo o končani OŠ, šolsko
leto 1982/83. g-63245

Moravac Milan, Gubčeva 2, Krško, de-
lovno knjižico. g-63009

Mrdjenović Miha, Šmarje 7, Šmarje, in-
deks Fakultete za gradbeništvo. s-63370

Mršol Vesna, Prule 3, Ljubljana, spriče-
valo 4. letnika Gimnazije Ljubljana Šiška,
izdano leta 1998. s-63428

Murovec Gregor, Šempas 120, Šem-
pas, spričevalo o končani OŠ Šempas.
g-63417

Muršec Igor, Trate 7, Sladki vrh, zaključ-
no spričevalo za OŠ Sladki Vrh, 8. razred.
m-1830

Mučič Tadeja, Zgornje Pirniče 43c,
Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje pedagoške šole v Ljubljani, izdano
leta 1990/91. s-63198

Najvirt Damijan, Celestrina 1c, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
106341, izdano 3. 11. 1995 pri SO Mari-
bor. m-1837

Nakrst Boštjan, Hribarjeva ulica 21, Men-
geš, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
1994. s-63060

Napotnik Alenka, Prekorje 86, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
42046. p-63308

Nemec Branko, Zrkovska cesta, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
21366, izdano 17. 9. 1992 pri UE Mari-
bor. m-1727

Nerat Ivan, Ranca 4, Pesnica, spričeva-
lo OŠ Klemenčičevih Pesnica, šolsko leto
1981/82. m-1766

Nikolić Lidija, Šerkova ulica 1, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
upravno-administrativne šole, izdano leta
1997. s-63354

Nikolič Dragana, Osenjakova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1251932, št. reg. 224630. s-63291

Novak Dean, Zg. Hoče 35, Hoče, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 101481.
m-1795

Novak Petra, Zg. Duplek 35b, Spodnji
Duplek, spričevalo 2. letnika Živilske šole v
Mariboru. m-1784

Novak Jan, Dalmatinova ulica 3, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika SŠTP v Ljubljani,
izdano leta 1995. s-63484

Oblak Miran, Trboje 25, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 735662, reg.
št. 34348, izdala UE Kranj. g-63388

Obradovič Tadeja, Krožna 8, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1229112, št. reg. 32849. s-63345

Obradovič Vukašin, Masarykova 14,
Ljubljana, zaključno spričevalo za Srednjo
gradbeno šolo v Mariboru, št. zaklj. izp.
262-75, izdano 24. 6. 1975. m-1844

Ocvirk Ana, Zofke Kvedrove 20, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Poljanska gim-
nazija. s-63166

Ocvirk Tomaž, Hrvatini 52A, Ankaran,
spričevalo Srednje pomorske šole, šolsko
leto 1990/91. g-63247

Oder Denis, Žolgerjeva 9, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 111362,
izdano 5. 2. 1997 pri UE Maribor. m-1671

Onič Gordan, Vrhov dol 1e, Limbuš, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 79450,
izdano 26. 8. 1993. m-1818

Oranič Cvetka, Golnik 72 a, Golnik, spri-
čevalo Poklicne elektro šole Iskra Kranj.
g-63246

Osmanagić Rifet, Litostrojska cesta 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 241612, reg. št. 168439, izdala UE
Ljubljana. s-63110

Ostojič Petar, Šolska c. 12, Otočec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 9743.
g-63159

Ostruh Andreja, Stantetova ul. 28, Vele-
nje, indeks Pedagoške fakultete. m-1836

Ozmec Anton, Potrčeva c. 50/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15292.
g-63310

Ošlak Ožbolt, Rudarjevo 3, Črna, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Ravne na Ko-
roškem, izdano leta 1994. s-63304

Pahole Ivanka, Prapreče 10, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
357725, izdala UE Žalec. p-63275

Paič Slavko, Krška vas 28e, Krška vas,
delovno knjižico. g-63118

Palovšnik Darja, Cankarjeva 23, Radov-
ljica, spričevalo o končani OŠ, št. mat. knji-
ge 445 Ljudska univerza. g-63320

Pan Gorazd, Kardeljev trg 9, Velenje,
spričevalo 1. letnika Srednje gozdarsko le-
sarske šole v Postojni, izdano leta 1995.
g-63439

Panić Srđan, Hrastovec 1, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 25747, iz-
dala UE Velenje. p-63293

Papotnik Jure, Lackova 219, Limbuš,
zaključno spričevalo Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 1994. m-1678

Paulič Valter Jakob, Ziherlova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 212939, št. reg. 27822. s-63421

Pavlin Darijan, Ruške čete 8, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 83338,
izdano 7. 10. 1992 pri UE Maribor.
m-1712
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Pavlin Matej, Poljanski nasip 10, Ljublja-
na, spričevali 1. in 2. razreda OŠ Ledina.
s-63281

Pavlič Tatjana, Vojkova cesta 87, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektroenergetiko Ljubljana, izdano leta
1983 na ime Štrumbelj Tatjana. s-63048

Pavličič Boštjan, Pristava 9 A, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 10445.
p-63010

Pavčič Damijan, Cesta v Staro vas 3,
Postojna, spričevalo 4. letnika in maturitet-
no spričevalo Gimnazije Postojna. g-63129

Pelan Peter, Ljubljanska 19, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 758727,
št. reg. 24359. s-63282

Perko Ela, Ul. Matije Blejca 2, Kamnik,
spričevalo o strokovni usposobljenostiza tr-
govskega poslovodjo, izdala Gospodarska
zbornica Slovenije, Združenje trgovine, dne
15. 11. 1996. S-63453

Peruš Aleksander, Vuhred 143, Vuhred,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6620.
p-63026

Perčič Franc, Cesta Kokrškega odreda
14, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 804423, reg. št. 18375, izdala UE
Kranj. s-63104

Petek Mišel, Sp. Gruškovje 22, Podleh-
nik, spričevalo 7. razreda OŠ Martin Korez
v Podlehniku. m-1793

Petelin David, Hrib 10, Pobegi, spriče-
valo o zaključnem izpitu srednje šole, izda-
no leta 1996. g-63137

Petretič Nina, Levstikov trg 8, Ljubljana,
spričevalo OŠ Trnovo, izdano leta 1992.
s-63364

Petrovič Tamara, Levarska 3, Zg. Pol-
skava, zaključno spričevalo za Srednjo kme-
tijsko šolo v Mariboru. m-1812

Petrovčič David, Moste 89 F, Komenda,
obvestilo o uspehu Srednje agroživilske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1996. s-63305

Peulić Dean, Preglov trg 2, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Martina Krpana.
s-63211

Pečar Janez, Belokriška 40, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BFAH, št. 2279.
g-63152

Pečnik Benjamin, Bezena 40, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. FGH, št. 8523, izda-
no 14. 1. 1998 pri UE Ruše. m-1670

Pečnik Bojan, Radvanjska 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 113870,
izdano 25. 2. 1998 pri SO Maribor.
m-1808

Pečolar Štefan, Nušičeva 2, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 6691, izdala
UE Celje. p-63325

Picica Zdenko, Dekani 85c, Dekani, di-
plomo. g-63474

Pintar Gašper, Cesta v Vintgar 18, Bled,
spričevalo 3. letnika Ekonomsko komercial-
ne šole, šolsko leto 1996/97. g-63411

Pirc Alenka, Zoisova 9, Kranj, spričevala
1., 2. in 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje ekonomske in upravno
administrativne šole. g-63133

Pirnat Martin, Na Dolih 15, Ljubljana,
spričevalo o konačni OŠ Valentin Vodnik.
s-63062

Pisić Vasilije, Puhova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S
543717, reg. št. 29569, izdala UE Ljublja-
na. s-63316

Pizzioli Lucija, Arnolda Tovornika 19, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
78406, izdano 28. 7. 1997 pri UE Mari-
bor. m-1710

Plavljanič Anrea, Pod goro 4d, Krško,
letno spričevalo 4. letnika Srednje šole (gim-
nazija), izdano leta 1995. p-63284

Pleh Matjaž, Endlicherjeva 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 79741,
izdala UE Maribor. m-1736

Plestenjak Tanja, Ob Dolenjski železnici
178, Ljubljana, spričevala 1., 2. in 3. letni-
ka in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tiska in papirja, izdani leta 1981,1982
in 1983, izdani na ime Trček Tanja.
s-63148

Plevel Zdenka, Kršič 4, Stahovica, spri-
čevalo 1. letnika Srednje kemijske šole v
Ljubljani, izdano leta 1983, na ime Pahov-
nik Zdenka. s-63323

Požar Karin, Zg. Kungota 17f, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11081, izdano 21. 3. 1996 v Pesnici.
m-1656

Podgoršek Alojz, Ivanški vrh 25, Spodnji
Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 10308. g-63229

Podgoršek Robert, Pod Taborom 9, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
8786. g-63138

Podgrajšek Dušan, Guličeva ul. 5, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
109580, izdano 21. 2. 1997 pri SO Mari-
bor. m-1683

Podgrajšek Samo, Kovaška 28, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
7736. g-63242

Polajžar Simona, Toma Brejca 13, Kam-
nik, spričevalo 3. letnika Srednje šole Ru-
dolfa Maistra, izdano leta 1995. g-63135

Pongrac Marta, Beblerjev trg 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
217772, št. reg. 94217. s-63072

Ponikvar Janez, Šuštarjeva ul. 25, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11218, izdala UE Trbovlje. g-63037

Potočki Saša, Sp. Hlapje 3, Jakobski
dol, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11885, izdano 25. 7. 1997 pri SO Pesni-
ca. m-1799

Povšič Anže, Visoko 6a, Visoko, spriče-
valo 3. letnika SESŠ Kranj, šolsko leto
1996/97. g-63436

Pozderec Jože, Omerzova 21, Kočevje,
vozniško dovoljenje, št. 11377, izdala UE
Kočevje. g-63235

Praznik Ksenija, Ulica pod gradom 18,
Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7395. p-63025

Prelog Saša, Sobetinci 16/a, Markovci,
indeks Poslovne fakultete v Mariboru, št.
81459755. g-63223

Prinčič Romana, Črna vas 288, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
računalniške šole v Ljubljani, izdano leta
1992. s-63336

Psajd Ivan, Vintarovci 35, Destrnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 22021.
g-63463

Pucko Andrej, Klnifličeva 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 80185,
izdano 23. 6. 1994 pri UE Maribor.
m-1690

Pucko Vincenc, Renkovci 76, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9900.
p-63022

Pudgar Dušan, Dobja vas 136, Ravne
na Koroškem, maturitetno spričevalo, št.
165. g-63419

Pungaršek Tomaž, Dolenja vas 121, Pre-
bold, spričevali 1. in 2. letnika Srednje šole
Boris Kidrič, izdana leta 1987 in 1988.
m-1774

Purg Milan, Ul. pohorskega bataljona 11,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
4130, izdano 2. 3. 1998 pri SO Ruše.
m-1705

Purič Jan, C. prol. brigad 60, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 82931,
izdano 20. 5. 1994 pri UE Maribor.
m-1749

Pušnik Karla, Pod Gabri 17, Celje, di-
plomo, št. 169/I Srednje tekstilne šole v
Mariboru. p-63108

Ržen Marta, Cesta Ceneta Štuparja 96,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Trgovske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1973. s-63007

Ražnjević Štefka, Frankolovska 5, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31795. m-1798

Radić Jelena, Čižmanova ulica 7, Ljub-
ljana, diplomo Srednje trgovske šole v Ljub-
ljani, izdana leta 1993. s-63398

Radončič Jasmina, Prvi tunel, Kosovska
Mitrovica, delovno knjižico. m-1657

Rafolt Ivan, Sp. Prebukovje 24, Šmartno
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 16190. m-1659

Rajh Miroslav, Lesjakova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 15878,
izdano 4. 1. 1993 pri UE Maribor. m-1674

Rehberger Peter, Velika čolnarska ulica
2, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbene in ekonomske šole, smer grad-
beni tehnik, izdano leta 1994. s-63279

Repa Dejan, Dragovci 82, Bučkovci,
spričevalo, šolsko leto 1997/98. p-63013

Resman Aljoša, Kajuhova 10, Radovlji-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektro šole Iskre Kranj, izdano leta 1993.
s-63444

Rešeta Valentina, Ulica Bratov Mivšek
30, Borovnica, spričevali 7. in 8. razreda
OŠ Dr. Ivan Korošec Borovnica, izdani leta
1987 in 1988. s-63022

Rigo Branko, Rošpoh 60, Kamnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 97597, iz-
dano 3. 6. 1994 pri SO Maribor. m-63166

Robek Bogomila, Huje 17b, Kranj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ljub-
ljana Šentvid, izdano leta 1979, na ime
Smole Bogomila. s-63368
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Roj Alojz, Šempetrska 37, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3451.
m-1781

Rojs Jožef, Zavrh 81, Voličina, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 8678, izda-
no 8. 9. 1993, velja do 8. 9. 2003. m-1663

Rola Jani, Sp. Ročica 25/a, Benedikt,
spričevalo 1. letnika Srednje živilske šole v
Mariboru. m-1725

Rosulnik Hedvika, Nova ulica 6, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2538,
reg. št. 118753, izdala UE Ljubljana.
s-63099

Rous Irena, Črtomirova ulica 17, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1189823, št. reg. 184074. s-63277

Rovanšek Frančišek, Pot v gozd 11,
Ivančna Gorica, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Gimnazije Stična, izdano leta 1970.
s-63344

Rozman Petra, C. oktobrske revolucije
23, Trbovlje, indeks, št. 61113442 Peda-
goške fakultete v Mariboru. m-1771

Roštan Bogdana, Černetova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 445647, št. reg. 124934. s-63193

Ruhitel Valerija, Froleh 6a, Sv. Ana, za-
ključno spričevalo Srednje frizerske šole v
Mariboru. m-1825

Rupnik Borut, Senožeče 81, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
13004, izdala UE Sežana. g-63446

Rupnik Maja, Prisoje 6, Koper,
zdravstveno izkaznico. g-63295

Rutar Boris, Clevelandska 47, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S445444, št. reg. 73279. s-63404

Sabol Blažen, Palinovec 49, Čakovec,
zaključno spričevalo SKSP Tam Maribor.
m-1773

Samac Aleksandra, Gorenje 1/a, Šmart-
no ob Paki, spričevali 1. in 2. letnika Borisa
Kidriča v Celju. g-63303

Sarkić Dževad, Martinova ulica 69, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 388863, št. reg. 191679. s-63202

Satler Nevenka, Tomšičeva 16, Velenje,
spričevala 1., 2. in 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Trgovske šole, izdani na
ime Goljuf Nevenka. g-63227

Satller Renato, Radvanjska 45, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26818,
izdano 18. 6. 1994 pri UE Nova Gorica.
m-1666

Savič Slobodanka, Makedonska 31, Ma-
ribor, spričevalo 1.,2. in 3. letnika Srednje
trgovske šole v Mariboru. m-1854

Savič Tatjana, Lesjakova 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1092773, reg. št. 110121, izdano 8. 7.
1996 pri UE Maribor. m-1701

Savović Života, Dolenjska cesta 234,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1013118, reg. št. 127313, izdala UE
Ljubljana. s-63089

Semprimožnik Alojzija, Polzela 205, Pol-
zela, spričevalo 4. letnika Srednje tekstilne,
obutvene in gumarske šole v Kranju.
g-63425

Senica Božica, Dalmatinska 45, Mari-
bor, zaključno spričevalo o zaključku os-
novne šole Delavske univerze v Mariboru
(8. razred). m-63161

Sever Igor, Pod gozdom, C. V/2, Gro-
suplje, zaključno spričevalo za 4. letnik
Srednje šole tehniških strok Šiška, izdano
leta 1997. s-63456

Sheikha Tamara, Tunjiška mlaka 15b,
Kamnik, spričevalo 1. letnika Srednje eko-
nomske šole Rudolfa Maistra v Kamniku.
g-63018

Simić Željko, Breg 16, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1011026, št. reg. 201796. s-63359

Simonič Marija, Cesta v skoke 33, Mi-
klavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2416. m-1789

Simonič Petra, Drašiči 56, Metlika, spri-
čevali 1. in 2. letnika Srednje šole -poslovni
tajnik v Črnomlju. g-63440

Skamlič Silvo, Ročica 12, Jakobski dol,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11391,
izdano 13. 12. 1996 pri UE Pesnica.
m-1668

Skubic Avgustin, Mala Dobrava 6, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6889. s-63362

Slabe Igor, Na plavžu 7, Železniki, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14213, iz-
dala UE Škofja Loka. s-63101

Slabe Marija, Na plavžu 7, Železniki, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 21616, iz-
dala UE Škofja Loka. s-63100

Slapnik Srečko, Miklošičeva 20, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-63214

Slatinek Danilo, Jocova 53, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 50764, iz-
dano 11. 1. 1994 pri UE Maribor. m-1652

Slavič Vekoslava Terezija, Tesarska uli-
ca 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 685754, št. reg. 112650.
s-63012

Slekovec Darja, Koroška ul. 21, Ruše,
zaključno spričevalo OŠ Lackov odred v
Kamnici, letnik 1985. m-1760

Slekovec Metka, Kamniška 52, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 47128,
izdano 21. 2. 1994 pri UE Maribor. m-1722

Slijepčević Branislav, Ig 107, Ljubljana,
spričevali 1. in 2. letnika, izdani leta 1987
in 1988, in indeks, izdal leta 1987 PTT
srednješolski center Ljubljana. s-63054

Smolnikar Saša, Gorjuša 7, Dob, spriče-
vali 1. in 3. letnika Srednje tekstilne, obu-
tvene in gumarske šole Kranj, izdani leta
1993 in 1995. s-63449

Sojer Janez, Gornja pot 4, Brezovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1104215, št. reg. 1104215. s-63331

Sovič Suzana, Šafarsko 28 B, Ljutomer,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
momske šole v Murski Soboti, izdano leta
1991. s-63360

Sočič Ernest, Radmirje 81, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 8646. s-63438

Srajlić Omer, Goriška c. 45, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14888,
izdala UE Velenje. p-63295

Stanič Aleš, Borova 15, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1229056,
št. reg. 27672. s-63068

Stanič Helena, Bodrež 28, Kanal, voz-
niško dovoljenje. g-63448

Stare Tatjana, Planina pod Golico 39,
Jesenice, diplomo. g-63011

Stevanovič Cviko, Stare sledi 19, Preva-
lje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 13952.
g-63149

Stražišar Špela, Ul. Ivana Selana 44, Bre-
zovica, spričevalo 3. letnika Srednje vzgoji-
teljske šole Gimnazija Ljubljana, izdano leta
1997. s-63381

Strašek Mitja, Roginska gorca 17 A, Pri-
stava pri Mest., spričevalo o konačni OŠ
Podčetrtek, letnik 1988. g-63131

Strnad Gašper, Falska c. 124, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7641,
izdano 22. 7. 1998 pri SO Maribor.
m-1730

Stupica Žiga, Stari trg 2, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1606998,
št. reg. 181229. s-63217

Suhadolnik Nada, Podpeška cesta 153,
Notranje Gorice, indeks Srednje tekstilne
šole v Ljubljani. s-63308

Svenšek Edita, Ul. 25 maja 3, Ptuj, spri-
čevalo o končani OŠ Tone Žnidarič, izdano
leta 1977, na ime Ošlaj Edita. g-63409

Svenšek Edita, Ul. 25 maja 5, Ptuj, spri-
čevalo Gimnazije Ptuj, izdano leta 1979, na
ime Ošlaj Edita. g-63410

Šamec Jurij, Pernica 28, Pernica, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5810, ve-
lja od 11. 5. 1993 do 9. 5. 1999. m-1657

Šantl Mojca, Gregorčičeva 12, Maribor,
spričevalo Srednje kemijske šole v Rušah,
izdano leta 1992. m-1777

Šarkezi Štefan, Tesarska 8, Kočevje,
vozniško dovoljenje, št. S 216113, reg. št.
681, izdala UE Kočevje. g-63384

Šaruga Darinka, Mala Polana 48, Velika
Polana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
10682. p-63021

Šavli Vinko, Gregorčičeva ul. 7, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 242970, izdala
UE Tolmin. g-63040

Šerbinek Patricija, Štrekljeva c. 60, Ma-
ribor, zaključno spričevalo 2. letnika IV. gim-
nazije in kemijske šole v Rušah, za šolsko
leto 1997/98. m-1841

Šiler Dejan, Kersnikova ulica 5, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
208326, št. reg. 12132. s-63483

Šimenc Katarina, Podgora pri Dolskem
17, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 632143, reg. št. 194869,
izdala UE Ljubljana. s-63084

Šiško Metka, Turnerjeva 8, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 79715.
m-1796

Škof Bojan, Nazorjeva 2, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 6282. g-63317
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Škrbec Eva, Linhartova c. 15, Ljubljana,
zaključno spričevalo Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev, izdano leta 1996.
s-63280

Šonc Rok, Tomaj 13, Dutovlje, spriče-
valo 2. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta
1998. s-63210

Špendov Grega, Titova 3, Jesenice, po-
trdilo o opravljenem zaključnem izpitu.
g-63019

Špoljar Nina, Krempljeva ul. 10, Ptuj,
indeks Vekš št. 81270228. m-1738

Šraj Vera, Benedikt 35, Benedikt, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 618415,
izdano 26. 1. 1993 pri UE Lenart. m-1748

Šribar Alojz, Senuše 3, Leskovec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14124.
p-63113

Štafanič Boris, Obrežje 36, Jesenice na
Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BCEF, št. 4184, izdala UE Brežice.
p-63324

Štajerski avtodrom, Tržaška 38, Maribor,
uradno potrdilo za registarcijo vozila Renault
Coupe 1,6, št. šasije
VF1DAOFOG18648271, št. deklaracije
7235. m-1794

Šteblaj Jana, Galjevica 56, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 810819, št. reg. 197410. s-63476

Šteharnik Aleš, Javornik 2, Ravne, in-
deks št. 93386929, izdala Fakulteta za
gradbeništvo v Mariboru. m-1811

Šter Tjaša, Roblekovo naselje 33, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20185. g-63391

Štiglic Tana, Horjulska cesta 137, Do-
brova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 690168, reg. št. 196010, izdala UE Ljub-
ljana. s-63081

Štojs Mitja, Bilečanska ul. 2, Ljubljana,
diplomo Srednje elektrotehnična šola v Šen-
tvidu, izdana leta 1990. s-63289

Štokič Iva, Šegova 93, Novo mesto, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 33286, iz-
dala UE Novo mesto. g-63386

Štravs Boštjan, Vrbje 83, Žalec, spriče-
valo 3. letnika Šolskega centra v Celju.
g-63130

Štumberger Lidija, Vrhov dol 3, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 72148,
izdano 18. 6. 1994 pri SO Maribor.
m-1821

Šuster Andrej, Tovarniška ulica 20, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole tehničnih strok in osebnih stroritev,
izdano leta 1992. s-63342

Šuštar Andreja, Bičje 11, Grosuplje, spri-
čevalo 2. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu, izdal Cene Štupar, izdani leta 1998.
s-63424

Tavčar Davor, Puštar 33 A, Škofja Loka,
diplomo, št. I-N/62 SŠPRNMU Kranj, izda-
na leta 1985. g-63116

Tavčar Jože, Drulovka 1a, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1066252, št. reg. 6115, izdala UE Kranj.
g-63312

Tavčar Mira, Slamnikarska ulica 6, Men-
geš, spričevalo o končani OŠ za odrasle
Boris Kidrič, izdano leta 1974. s-63127

Tašner Veronika, Groharjeva 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 98944,
izdano 26. 4. 1993 pri UE Maribor. m-1813

Tenze Igor, Kajuhova 44, Ljubljana, po-
trdilo o opravljenem pomočniškem izpitu,
izdala Grafična šola. s-63432

Teržan Darja, Dobje 18, Prevorje, spri-
čevalo 1. letnika Poklicne oblačilne šole
Sevnica, izdano leta 1981. g-63240

Terlević Zlatka, Tomšičeva 27, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 97499,
izdano 28. 10. 1994 pri UE Maribor.
m-1687

Ternovšek Aljoša, Kardeljeva 51, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
89427. m-1787

Tomažin Irena, Brezovica 64, Šmarješke
toplice, spričevalo o zaključnem izpitu Pe-
dagoške gimnazije Brežice, št. 123, izdano
leta 1980. g-63237

Tomažin Mihaela, Vizjakova 17, Škofja
vas, spričevalo, šolsko leto 1992/93.
g-63426

Tomič Dragan, Dekani 51, Dekani, voz-
niško dovoljenje, št. 26697. g-63238

Tomšič Sabina, Stara vas 21, Postojna,
spričevalo 2. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano
leta 1997. s-63294

Topić Nenad, Kersnikova c. 1, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25743,
izdala UE Velenje. p-63297

Toplak Beno, Hrastje 52/a, Limbuš, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 97433, izda-
no 20. 4. 1994 pri UE Maribor. m-1679

Tršar Marina, Sp. Vižinga 43b, Radlje ob
Dravi, zaključno spričevalo Srednje eko-
nomske šole Slovenj Gradec. p-63320

Tuma-Canton Neda, Pugljeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 971475, št. reg. 147388. s-63233

Turk Anton, Grobelno 7a, Grobelno, spri-
čevalo o končani OŠ. p-63110

Turkanivić Nihad, Šakoviči bb, Gračani-
ca, delovno knjižico. s-63218

Turnšek Primož, Hajdoš 29/c, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 34856,
izdala UE Ptuj. m-1689

Umek Miha, Volaričeva 12, Postojna,
spričevalo o končani OŠ Antona Globočni-
ka,šolsko leto 1992/93. g-63407

Umek Vesna, Volaričeva 12, Postojna,
spričevalo OŠ Miroslav Vilhar, šolsko leto
1995/96. g-63406

Umer Mateja, Bošamarin 72, Koper, in-
deks za EPF Maribor, št. 81458749.
m-63049

Urbanc Klemen Jože, Cesta Jaka Plati-
še 5, Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje-
kovinarske šole v Škofji Loki, izdano leta
1992. s-63200

Urtelj Stanislava, Cesta na Rožnik 43,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 4247. p-63312

Valand Bogdan, Šiloke 61, Pragersko,
diplomo SERŠ Maribor, št. 150/1-982/88.
m-1769

Valand Rozalija, Krčevina pri Vurbergu
5/e, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 28854, izdala UE Ptuj. g-63315

Valentinčič Anka, Karlovška ul. 24, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Po-
ljane. s-63088

Valenčak Žan, Zagrad 23/a, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 41230.
p-63114

Vavpotič Alenka, Mestni trg 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S767666, št. reg. 105237. s-63189

Veber Jelka, Loka pri Žusmu 18a, Loka
pri Žusmu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6998, izdala UE Šentjur pri Celju.
p-63321

Vehovar Marta, Na zelenici 7, Celje, za-
ključno spričevalo Gimnazije Center Celje,
št. 158, za šol. leto 1991/92, smer peda-
gog pred. vzgoje. m-1831

Vergan Martina, Popetre 1b, Gračišče,
original spričevalo (potrdilo) 8. razreda, za
šolsko leto 1992/93. g-63021

Vidmar Alain Samo, Rodetova c. 7, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14696. s-63005

Vidmar Brane, Brodarjev trg 1, Ljublja-
na, spričevali 1. in 3. letnika Poklicne
kovinarske šole v Domžalah, izdana leta
1973 in leta 1975. s-63113

Vidov Marko, Rožičeva ulica 6, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje turistične
šole v Ljubljani, izdano leta 1997. s-63161

Vilčnik Vesna, Ob potoku 35, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18475, izdano 19. 4. 1995 pri UE Sloven-
ska Bistrica. m-1647

Vitez Borut, Ljubljanska 69, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 103394,
izdano 6. 2. 1995 pri UE Maribor. m-1673

Višič Franc, Brezje 28a, Oplotnica, za-
ključno spričevalo Srednje lesarske šole,
izdano leta 1985. s-63249

Vogrin Ivan, Stanetinci 25, Cerkvenjak,
zaključno spričevalo gradb. poklic - zidar,
izdano leta 1972. m-1852

Vogrin Patrik, Šentiljska 41/a, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja.
m-1797

Vogrič Marija-Zdenka, Vodnikovo nase-
lje 35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 413924, reg. št. 32215, izdala
UE Ljubljana. s-63051

Vojska Irena, Zadobrovška cesta 88,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednješol-
skega PTT centra, izdano leta 1988.
s-63187

Volarič Danijela, Idrsko 117, Kobarid,
spričevalo o zaključnem izpitu, št.
57-852/91, izdano na ime Berginc Danije-
la. g-63132

Volavšek Drago, Šebrelje 13, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 224346, št. reg. 6934. p-63017



Stran 6198 / Št. 63 / 18. 9. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Vollmeier Blanka, Prušnikova 44, Mari-
bor, indeks št. 81523339, izdala Ekonom-
sko poslovna fakulteta. m-1708

Volmajer Julija, Vrazova 44, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99420,
izdano 9. 8. 1994 pri SO Maribor. m-1805

Vovk Anton, Cesta na Vrtače 18, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
2969, izdala UE Velenje. p-63299

Vrbančič Draga, Veščica 34, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 6334,
izdala UE Ljutomer, dne 30. 6. 1994.
p-63309

Vrečko Mitja, Fram 97, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 83292, izdano
16. 7. 1997 pri UE Maribor. m-1676

Vtič Natalija, Sp. Polskava 74, Prager-
sko, spričevalo OŠ Anton Ingolič Zg. Pol-
skava, izdano leta 1998. m-1779

Vujić Uroš, Streliška ul. 36, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ledina, iz-
dano leta 1991. s-63032

Vukelič Aleksij, Bevkova 4, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 832109.
g-63145

Vuković Anica, Jesenova ulica 24, Dom-
žale, spričevalo o zaključnem izpitu Eko-
nomske šole v Domžalah, izdano leta 1980,
na ime Hacin Anica. s-63069

Vuković Peter, Jesenova ulica 24, Dom-
žale, spričevalo Komercialne šole v Ljublja-
ni, izdano leta 1980. s-63070

Vute Robert, Trg Dušana Kvedra 10, Ma-
ribor, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-01627-00/97. g-63232

Vuzem Marija, Nova vas pri Ptuju 3, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9861.
g-63142

Wasa Rudolf, Groharjeva 9, Maribor, di-
plomo, št. 16/11-48/71 Gradbene sred-
nje šole Maribor. m-1761

Weiland Verica, Jesenkova 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 59859,
izdano 19. 5. 1994 pri UE Maribor.
m-1662

Weiland Vinko, Jesenkova 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40210,
izdano 19. 5. 1994 pri UE Maribor.
m-1661

Weilguny Marcel, Zgornja Selnica 60,
Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 1985, velja od 12. 10. 1992 do
12. 10. 2002. m-1654

Zadravec Miran, Jablance 38, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
106454, izdano 17. 11. 1995 pri UE Mari-
bor. m-1686

Zagode Janez, Ložnica 10A, Žalec, voz-
niško dovoljenje. p-63019

Zagode Janez, Ložnica 10 a, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 137.
p-63109

Zemljič Alenka, Razvanska 78, Razva-
nje, delovno knjižico št. 13718, izdana leta
1988. m-1726

Zenljič Tamara, Čertomirova 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99044,
izdano 12. 5. 1993 pri SO Maribor.
m-1845

Zgaga Bogdan, V mlinu 19, Šempeter
pri G., zaključno spričevalo Šolskega PTT
Centra v Ljubljani, št. 19/III, izdano dne
1964. s-63275

Zivlakovič Nina, Begunjska 44, Tržič,
vozno karto, na relaciji Bistrica pri Tržiču -
Kranj. g-63008

Zorec Uroš, Cesta Proletarskih brigad
63, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 96356, izdano 12. 12. 1997 pri UE Ma-
ribor. m-1651

Zorko Boštjan, Čagona 77, Cerkvenjak,
zaključno spričevalo Srednje živilske šole,
izdano leta 1998. m-1824

Zorko Janja, Benčičeva 17, Koper, spri-
čevalo 1. letnika SGTŠ za šolsko leto
1992/93. g-63017

Zorko Janja, Benčičeva 17, Koper, spri-
čevalo 2. letnika SGTŠ, za šolsko leto
1993/94. g-63025

Zorko Tina, Ljubljanska 54, Celje, spri-
čevalo Srednje kmetijske in gospodinjske
šole, šolsko leto 1996/97. g-63120

Zorko Urška, Benčičeva 17, Koper, spri-
čevalo 1. letnika SGTŠ, za šolsko leto
1992/93. g-63024

Zorman Elizabeta, Rablova 56, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 87929.
m-1755

Zorn Uroš, Križevniška 14, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Škofijske klasične
gimnazije, izdano leta 1997. s-63203

Zrimšek Jasna, Pivola 18, Hoče, zaključ-
no spričevalo Šolskega centra za blagovni
promet Maribor, izdano leta 1973 na ime
Robar Jasna. m-1709

Zukič Damir, Titova 3, Jesenice, zaključ-
no spričevalo Poklicne lesarske šole v Škofji
Loki, izdano leta 1998. s-63286

Zupan Miran, Podstran 10, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001069168, reg. št. 25931, izdala UE
Domžale. s-63096

Zupančič Lidija, Savska 66, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17969.
g-63151

Zupe Igor, Tomažičeva ul. 10, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 96488. m-1754

Žaberl Aleksander, Partizanska 33, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
90260. m-1757

Žagar Peter, Jurčičeva 4, Maribor, in-
deks Fakultete za strojništvo v Mariboru, št.
93404858. m-1839

Železnik Aleš, Geršakova 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 90986,
izdano 8. 4. 1993 pri UE Maribor.
m-63255

Žerjal Robert, Beblerjeva 6, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 21805, izdala UE Ko-
per. g-63313

Žižek Suzana, Dolina 4, Puconci, voz-
niško dovoljenje, št. 37096. p-63015

Žibert Damjan, Žigarski vrh 14, Sevnica,
vozniško dovoljenje, št. 11103. p-63118

Žitnik Milan, Dolenjska cesta 69, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1391/10-80. s-63077

Žlogar Ivan, Bereča vas 4a, Suhor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2774, iz-
dala UE Metlika. g-63462

Žnidaršič Živana, Cankarjeva ulica 11,
Nova Gorica, maturitetno spričevalo Gimna-
zije Nova Gorica, izdano leta 1983.
s-63250

Žvajkar Andrej, Čagona 4, Lenart, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7615, iz-
dano 21. 2. 1996 pri SO Lenart. m-1809
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Obvestilo

Naročnike uradnih objav obveščamo, da je bilo v Uradnem listu RS, št. 60 z dne
28. 8. 1998 objavljeno novo navodilo o vsebini objav za javna naročila v Uradnem
listu Republike Slovenije. Sestavni del tega navodila so tudi vzorci obrazcev.

Zato opozarjamo, da bo po 13. septembru potrebno pošiljati besedila za objavo
javnih naročil v skladu z novimi vzorci obrazcev. Le-ti so dosegljivi tudi na Internetu
na naslovu http://www.uradni-list.si.

Če imate možnost, nam lahko oglas za objavo pošljete po e-mailu: objave@uradni-
list.si. V tem primeru bomo na oglas počakali do ponedeljka, potrebujemo pa isto
besedilo in naročilnico tudi po faksu.

Hvala za razumevanje.
                                                                                             Uredništvo
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ZAKON O IZVRŠBI
IN ZAVAROVANJU
Z UVODNIMI POJASNILI DIDE VOLK

Dolžnikom se po 15. oktobru, ko bo začel veljati nov zakon o izvršbi in zavarovanju, obetajo težji
časi. Če se bodo preveč izogibali poravnavi svojih obveznosti, jih bodo sodniki lahko poslali tudi v
zapor. To pa je le ena novost v zakonu, ki je nastajal več let.

Okrožna sodnica Dida Volk v uvodnih pojasnilih predvsem razlaga razlike med doslej veljavnim
zakonom o izvršilnem postopku in novimi rešitvami prvega slovenskega zakona na tem področju. S
klicaji in vprašaji opozarja na pasti, ki se skrivajo v novih zakonskih določbah, utemelji pa tudi,
zakaj bodo nekateri členi zakona bolj zapletli kot poenostavili izvršilni postopek.

Cena 2646 10465

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ) število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig


