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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-207746
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03059 z dne 1. 7. 1998 pod vložno št.
1/30760/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1305140
Firma: KOSAL, prevozi, posredništvo

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

govornostjo
Sedež: 1291 Škofljica, Orle 21b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT.
Ustanovitelj: Žagar Aleš, Škofljica, Orle

21b, vstop 15. 5. 1998.
Oseba, pooblaščena za zasotpanje: di-

rektor Žagar Aleš, imenovan 15. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana 1. 7. 1998: 3611

Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo

z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 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; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
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; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-

steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, 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; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
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; 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; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
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;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
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skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov;
9305 Druge storitvene dejavnosti.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro K 74.120,
računovodske,  knjigovodske  in  revizijske
dejavnosti,  davčno  svetovanje  je  dovo-
ljeno  samo  opravljenje  računovodske,
knjigovodske dejavnosti in davčno sveto-
vanje.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 7259/94 Rg-224
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

A.E.V., podjetje za trgovino, marke-
ting in storitve, d.o.o., Ljubljana, Zaloška
99, reg. št. vl. 1/06586/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 17. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Iztok Stražar, Ljubljana,
Hrvatski trg 2, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Iztoka Stražarja.

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 24. 4. 1995

Srg 1238/98 Rg-225
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Grandovec, trgovsko podjetje na de-
belo in drobno, d.o.o., Videm-Dobrepo-
lje, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 2. 3. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Jože Grandovec, Kompo-
lje 121, Videm-Dobrepolje, z ustanovitve-
nim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema ob-

veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na 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 8. 9. 1998

Srg 94/19289 Rg-226
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba Podjetje za svetovanje, inže-
niring, posredovanje EKONS, d.o.o., Lon-
čarska steza 12, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Janez Hribar, Lončarska
steza 12, Ljubljana, Franc Lobnik, Ziherlo-
va 4, Ljubljana in Andrej Hočevar, Pod to-
poli 72, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.100 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe, in sicer na vsakega do ene tretjine.

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

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 27. 2. 1997

Srg 6840/96 Rg-227
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

TURBOEL, Inženiring za male vodne
turbine, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/07033/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 20. 12.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Viktor Kastelic, z ustano-
vitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Viktorja Kastelica.

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 10. 9. 1998

Srg 2198/98 Rg-228
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

KAPSCH TRADE, d.o.o., Podjetje za
izvoz, uvoz, notranjo trgovino, Ljubljana,
Jamova 48, reg. št. vl. 1/05456/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 4. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Kapš Katarina, Jamova
48, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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 31. 8. 1998

Srg 7017/96 Rg-229
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

MARKEC, d.o.o., Logatec, Pokopali-
ška pot 3, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 23. 12. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jernej in Robert Špa-
remblek, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja v sorazmerju z njuni-
ma poslovnima deležema.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 1998

Srg 7000/96 Rg-230
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

LIST, d.o.o., Grbinska c. 24, Litija,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 12. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Rudolf Bregar, Grbinska
24, Litija, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja Rudolfa Bregarja, Gr-
binska cesta 24, Litija.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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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 31. 7. 1998

Srg 5145/97 Rg-231
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

ŠIKONJA, družba za servis, turizem
in svetovanje, k.d., Kamnik, reg. št. vl.
1/04208/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 10. 9.
1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

ustanovitelja sta Šikonja Mojca in Stani-
slav, Sela 20, Kamnik, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti 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 smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospodar-
skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep  o  izbrisu  družbe  iz  sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 1997

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 71/90-22 R-141
Janez Zelnik, sin Jožefa, roj. 3. 12.

1877 v Šenčurju, nazadnje stanujoč Šen-
čur 76, je pogrešan (na predlog Ivanke Ku-
nej, Pipanova ulica 13, Šenčur).

Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 8. 1998

D 334/93-27 R-159
Pri tem sodišču teče zapuščinski posto-

pek po pok. Perušek Dominiku, sinu Ber-
narda, roj. 21. 12. 1914, nazadnje stanujo-
čem v Žimaricah 58, proglašenim za mrtve-
ga z dnem 30. 6. 1945.

Zapustnik oporoke ni napravil, zato bo v
tem zapuščinskem postopku prišlo do za-
konitega dedovanja. Med drugim je tega
dedovanja deležen tudi njegov brat Perušek
Matija. On naj bi bil rojen dne 24. 2. 1917
in naj bi nazadnje stanoval v Zvezni republiki
Nemčiji. Vendar pa sodišču točen naslov
tega dediča ni znan, pravzaprav sodišču ni
znano niti to, ali je zapustnikov brat Perušek
Matija sploh še živ, ali pa je morebiti že
pokojni. Pač pa sodišče razpolaga s podat-
kom, da naj bi imel zapustnikov brat Peru-
šek Matija prav tako v Nemčiji dva otroka,
glede katerih pa sodišče ne ve niti kako se
pišeta, kako jima je ime, niti ni sodišču poz-
nan njun naslov. Zato sodišče s tem okli-
cem poziva Perušek Matijo oziroma njego-
va otroka, da se v roku enega leta od objave
tega oklica v Uradnem listu Republike Slo-
venije in na sodni deski tukajšnjega sodišča
zglasijo ter uveljavljajo svojo pravico do de-
diščine. Po preteku oklicnega roka bo raz-
pisana zapuščinska obravnava in zadeva za-
ključena v skladu z zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 9. 7. 1998

P 72/95 R-160
To sodišče je na podlagi 211. člena za-

kona o zakonski zvezi in družinskih razmer-
jih toženi stranki Štrauss Kristjanu, rojene-
mu 3. 5. 1965 v Slovenski Bistrici, nezna-
nega prebivališča, v zgoraj navedeni pravd-
ni zadevi postavilo skrbnico za poseben
primer, to je Pintarič Andrejo, roj. 15. 5.
1968, Bakovci, Ribiška ul. 32.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 9. 1998

Oklici dedičem

Oklici o skrbnikih in razpravah

Stečajni postopki
in likvidacije

St 70/98 S-394
To sodišče je s sklepom z dne 11. 9.

1998 pod opr. št. St 70/98 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom IMP
Itak, d.d., 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 odv. Tomaž Čad, Ljubljana.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– RS Ministrstvo za finance, Ljubljana,
– Facim – Unitools Handels, Kapel/Drau

11, Strau, R Austria,
– Merkur, d.d., Kranj,
– Riko Kor, d.o.o., Lepovče 23, Ribnica,
– Komar Janez, predsednik sveta delav-

cev, kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 11. 9. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 9. 1998

St 44/96 S-395
To sodišče je s sklepom z dne 11. 9.

1998 pod opr. št. St 44/96 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom In-
duplati Tekstil, d.o.o., – v stečaju, Dom-
žale.

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.

Terjatve, prijavljene v stečajnem postop-
ku, se štejejo za prijavljene tudi v postopku
prisilne poravnave.

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

Dolžnosti upravitelja prisilne poravnave
opravlja stečajni upravitelj Andrej Kozelj, od-
vetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Petrol, d.d., Ljubljana,
– Stanovanjsko komunalno podjetje

Domžale, Domžale,
– Chemo, d.d., Ljubljana,
– Dekorativna, d.o.o., Ljubljana,
– Vinko Kepec, Dob pri Domžalah.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 11. 9. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 9. 1998

St 11/98-54 S-396
To sodišče je na seji senata dne 14. 9.

1998 pod opr. št. St 11/98 sprejelo na-
slednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Mel
Racing Shop, prodaja in servis, Novo
mesto, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, No-
vo mesto, se začne in zaključi, ker premo-
ženje dolžnika ne zadošča niti za poplačilo
stroškov stečajnega postopka.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Mel Racing Shop, prodaja in servis, Novo
mesto, d.o.o., izbriše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 14. 9. 1998
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St 2/98-12 S-397
Z dnem 14. 9. 1998 se začne stečajni

postopek nad stečajnim dolžnikom Agroim-
pex, trgovsko in prevozno podjetje,
d.o.o., Dobrovnik 243, Dobrovnik.

Stečajni postopek se ne izvede in se z
dnem 14. 9. 1998 zaključi.

Oklic o začetku in zaključku stečajnega
postopka se dne 14. 9. 1998 nabije na
oglasno desko tega sodišča, istočasno pa
pošlje v objavo Uradnemu listu RS.

Zoper sklep o začetku in zaključku stečaj-
nega postopka se lahko upniki pritožijo v roku
15 dni po objavi sklepa v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 9. 1998

St 3/96 S-398
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Gradbena obrt Hrastnik,
d.o.o., Dol pri Hrastniku – v stečaju za
dne 11. 11. 1998 ob 9. uri v konferenčni
dvorani tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 1998

St 45/98 S-399
To sodišče je s sklepom St 45/98 dne

16. 9. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Biropro, d.o.o., Kapiteljska 7,
Ljubljana.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Gre-
ga Erman, Maroltova 1, Ljubljana.

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, ko je bil
oklic o začetku stečajnega postopka objav-
ljen v Uradnem listu RS. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 18. 12. 1998 ob 12. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 9. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1998

St 17/94-93 S-400
To sodišče je s sklepom opr. št. St

17/94 z dne 15. 9. 1998 zaključilo likvida-
cijski postopek nad dolžnikom Engineering
Kranj, p.o., Inženiring, projektiranje in
proizvodnja, Šuceva 23, Kranj.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dolž-
nik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 9. 1998

St 68/98 S-401
To sodišče je s sklepom z dne 15. 9.

1998 pod opr. št. St 68/98 začelo posto-

pek prisilne poravnave nad dolžnikom IMP
Livar Proizvodnja in obdelava ulitkov,
d.d., Ljubljanska c. 43, Ivančna Gorica.

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 do-
ločena Katarina Benedik, odvetnica iz Ljub-
ljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Slovenska razvojna družba, d.d., Du-
najska 160, Ljubljana,

– IMP Tovarna armatur, d.d., Ljubljan-
ska 43, Ivančna Gorica,

– ABC Tabor, d.d., Adamičeva 14, Gro-
suplje,

– Dinos, d.d., Šlandrova 6, Ljubljana-Čr-
nuče,

– Jožica Jakopin, predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 15. 9. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 15. 8. 1998

St 67/96 S-402
To sodišče v stečajnem postopku nad

Minkem, d.o.o., Špruha 2, IOC Trzin – v
stečaju razpisuje II. narok za preizkus terja-
tev dne 3. 11. 1998 ob 13. uri v sobi
368/III ter narok za obravnavanje osnutka
glavne razdelitve za dne 3. 11. 1998 ob
13.15 v sobi 368/III tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 1998

St 11/97 S-403
To sodišče razpisuje 2. narok za preiz-

kus terjatev v stečajni zadevi Plamen Kro-
pa, tovarna vijakov, d.o.o., Kropa – v ste-
čaju, ki bo dne 27. 10. 1998 ob 13. uri v
sobi 12, pritličje tega sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 9. 1998

St 22/94 S-405
To sodišče objavlja, da bo v stečajni za-

devi nad dolžnikom Sežana Tovarna ple-
tenin in konfekcije, d.o.o., Sežana v ste-
čaju, ki jo zastopa stečajni upravitelj Dušan
Batista iz Sežane narok za preizkus terjatev
dne 16. 10. 1998 ob 12. uri v sobi št. 132
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 9. 1998

St 15/98 S-404
Na podlagi 28. člena zakona o prisilni

poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št.
67/93 in 39/97) to sodišče objavlja oklic o
začetku postopka prisilne poravnave.

To sodišče je s sklepom opr. št. 15/98
z dne 16. 9. 1998 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Cimos Interna-
tional Avtomobilska industrija, d.d., Ko-
per, Cesta Marežganskega upora 2.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
16. 9. 1998 pozivamo, da v roku 30 dni od
objave oklica v Uradnem listu RS prijavijo
svoje terjatve.

Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo firme in sedeža upnika,
pravne podlage terjatve in njene višine ter
priloženimi dokazili o obstoju terjatve in nje-
ni višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatev v tuji valuti in navedejo njeno
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
16. 9. 1998.

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
16. 9. 1998 in priložijo obračun obresti.

Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po 4.
in 5. odstavku 43. členu zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št.
67/93 in 39/97).

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

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Jožica Radujko, dipl. ek. iz Izole.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Adriatic – Zavarovalna družba, d.d.,
Koper, Ljubljanska c. 3a;

– Cimos Tovarna Senožeče, d.o.o., Pro-
izvodnja avtomobilskih delov Senožeče, Se-
nožeče 17;

– Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljub-
ljana;

– Slovenica Zavarovalniška hiša, d.d.,
Ljubljana, Celovška cesta 206;

– Majda Cerkvenič kot predstavnica sve-
ta delavcev dolžnika.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 16. 9. 1998.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 9. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Št. 6353 Ob-6699
Republika Slovenija, Ministrstvo za no-

tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2,
objavlja prosto delovno mesto za nedolo-
čen čas, s polnim delovnim časom, v Uradu
za organizacijo in razvoj uprave, sektorju za
normativno dejavnost

svetovalca vlade.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba računalniške ali

elektrotehnične smeri,
– 10 let delovnih izkušenj.
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Poleg splošnih pogojev veljajo za kandi-
date tudi pogoji iz zakona o delavcih v dr-
žavnih organih.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
pošljite v 8 dneh po objavi na naslov: Mini-
strstvo za notranje zadeve RS, Uprava za
organizacijo in kadre, 1501 Ljubljana.

Kandidati bodo o izidu objave obveščeni
v 30 dneh po izbiri.

Informacije na tel. 061/217-828.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 111-6/82 Ob-6824
Na podlagi 29. in 30. člena statuta Cen-

tra za socialno delo Slovenj Gradec, svet
Centra za socialno delo Slovenj Gradec ob-
javlja javni razpis za delovno mesto

direktorja.
Poleg splošnih pogojev, določenih z za-

konom, mora kandidat izpolnjevati še na-
slednje:

– da ima visoko ali višjo šolo socialne,
pravne, psihološke, pedagoške ali socio-
loške smeri,

– da ima opravljen strokovni izpit iz po-
dročja socialnega varstva,

– da ima najmanj pet let delovnih izku-
šenj,

– da ima organizacijske in strokovne
sposobnosti, ki jamčijo, da bo s svojim de-
lom prispeval k uresničevanju smotrov in
ciljev Centra, kar dokazuje s svojim minulim
delom in predložitvijo programa razvoja Cen-
tra v njegovem mandatnem obdobju,

– da je pri svojem strokovnem delu do-
segal delovne rezultate.

Kandidati naj prijave z dokazili o izpol-
njevanju pogojev pošljejo v 15 dneh po ob-
javi na naslov: Center za socialno delo Slo-
venj Gradec, Ozka ul. 1, s pripisom Svet
centra “razpis”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po končanem postopku.

Center za socialno delo
Slovenj Gradec

Ob-6837
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena zakona o držav-

nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):
a) 1 prosto mesto okrožnega držav-

nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Kopru,

II. na podlagi 19. člena v zvezi s petim
odstavkom 13. člena zakona o državnem
tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94)

a)
– 2 prosti mesti pomočnikov okrož-

nih državnih tožilcev na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Krškem,

– 1 prosto mesto pomočnika okrož-
nega državnega tožilca na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Novi Gorici.

Razpisni pogoj
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

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

K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-

ločene v 8. členu zakona o sodniški službi
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem odstavku 15. člena zakona o držav-
nem tožilstvu.

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

Ministrstvo za pravosodje

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Razveljavitev
Ob-6820

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana, razveljavlja javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo in
namestitev strojne in programske opreme
sistema strežnika za projekt Teletočka, ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 62 z dne
11. 9. 1998, Ob-6476.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 6009/98 Ob-6633
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
stavbna zemljišča, Tomšičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: gradnja se-
kundarnih cest: A1, A2, AB, B1, B2, C,
del D, Mg1, Mg2 in Mg3, v skupni dolži-
ni 4000 m, ter gradnja komunalne infra-
strukture: vodovod, fekalna in meteorna
kanalizacija, elektrika, plin, telefon in
javna razsvetljava. Ocenjena vrednost del
je 2.500,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, območje
urejanja VP 1/2 Rudnik – I. faza.

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

5.
Mestna občina Ljubljana

Oddelek za stavbna zemljišča

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

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

Ob-6712
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za dobavo
opreme brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Polde Eberl-Jamski na Izlakah, Občina
Zagorje ob Savi.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pomična oprema za Dom
starejših občanov po popisu, ki je sestav-
ni del razpisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
dobavitelj se mora potegovati za naročilo
vse opreme iz razpisne dokumentacije v pa-
ketu.

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

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

tober 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2c, Zagorje
ob Savi, tel. 0601/64-083.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 15 dni po izidu razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): ponudni-
kom za razpisno dokumentacijo ni potrebno
plačati odškodnino.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 10. 1998.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom starejših občanov Pol-
de Eberl-Jamski, Izlake 13, 1411 Izlake.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 10. 1998 ob 12. uri, v prostorih Doma
starejših občanov Polde Eberl-Jamski na Iz-
lakah.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti na-
ročniku bančno garancijo v višini 10% od
vrednosti ponudbe, veljavno do izteka opci-
je ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji glede fi-
nanciranja so detajlno opravljeni v razpisni
dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo
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vsa razpisana dela oddal v paketu enemu
izvajalcu, ki lahko angažira kooperante
skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje navedenih pogojev, je
detajlno opredeljena v razpisni dokumenta-
ciji, skladno z 9. členom odredbe o obvezni
vsebini razpisa in ponudbene dokumentaci-
je (Ur. l. RS, št. 33/97 in 63/97).

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

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): v raz-
pisni 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 dobave in ostale ugodnosti.

15., 16., 17.
Občina Zagorje ob Savi

Ob-6727
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., kont.
oseba Romana Georgijevič, Ul. 15. maja 4,
Koper, faks 066/320-44.

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

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

trebno dobaviti:
1 komad avtonakladalec za odvoz

odpadkov s tipskimi zabojniki 5 do 7
M3 ter pres kontejnerjev in ostalih hi-
tro menjalnih nadgradenj tipa MPS,
skupne teže 15.000 kg, moč motorja
do 240 KM, orientacijska vrednost:
12,700.000 SIT,

1 komad smetarsko vozilo za odvoz
odpadkov z nadgradnjo ca. 16 M3 z iz-
tresalnikom za 80 do 1100 lit. zabojni-
ke in 5 do 7 M3 zabojnike, skupne teže
18.000 kg, moč motorja do 290 KM,
orientacijska vrednost: 24,100.000 SIT,

1 komad tovorno vozilo z dvojno ka-
bino, podaljšanim kesonom, skupne te-
že do 3500 kg, moč motorja do 80 KM,
orientacijska vrednost: 4,500.000 SIT,

1 komad tovorno vozilo kiper, z dvoj-
no kabino, podaljšanim kesonom, skup-
ne teže do 4700 kg, moč motorja do
130 KM, orientacijska vrednost: 5,800.000
SIT.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: vsa
vozila skupaj tvorijo en sklop.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
47,100.000 SIT.

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

2 do 4 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. oseba
tajništvo, Ul. 15. maja 4, 6000 Koper.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 9. 10. 1998 za
10.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): znesek
je potrebno virmansko nakazati na žiro ra-
čun Komunale Koper, d.o.o. – s.r.l., na
številko 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
26. 10. 1998 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunala Koper, d.o.o. –
s.r.l., prevzemnik tajništvo, Ul. 15. maja 4,
6000 Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 10. 1998 ob 11. uri, na naslovu: Ko-
munala Koper, d.o.o. – s.r.l., upravna stav-
ba – sejna soba, odpiranje vodi Rado Lo-
rencon, Ul. 15. maja 4, Koper.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe (ve-
lja za vse ponudnike), garancija za dobro
izvedbo pogodbenih del (velja za izbranega
ponudnika), garancija 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.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik skle-
ne pogodbo z nosilcem ponudbe.

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

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

b) dokazilo, da ni v postopku prisilne po-
ravnave, v stečaju ali likvidacijskem postopku,

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

d) sposobnost dajanja tehničnih informa-
cij o proizvodu,

e) zagotovilo rednega servisiranja na po-
dročju Kopra.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 20. 11. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): pri oce-
njevanju ponudb bodo kot merila upošteva-
na cena in druga merila ter ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu pod št. 1.

16., 17.
Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

Št. 922/98 Ob-6728
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, kont.
oseba Tomaž Matjašec (soba št. 69), tel.
178-35-56, faks 178-35-77.

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

3. (a) Kraj dobave: Združenje vojnih in-
validov Bosne in Hercegovine, Danijela Oz-
me 7, Sarajevo, Bosna in Hercegovina.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pripomočki za rehabilita-
cijo (seznam blaga je naveden v razpi-
sni dokumentaciji); ponudnik mora za-
gotoviti tudi prevoz blaga do kraja prev-
zema.

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

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

27. 11. 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

27. 12. 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za ekonomske odnose in razvoj,
Tomaž Matjašec, Kotnikova 5, 1000 Ljub-
ljana (soba št. 69, tel. 178-35-56, faks
178-35-77).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 29. 10. 1998, od
9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT z virmanom na žiro račun MEOR, števil-
ka: 50100-637-56416, s pripisom “razpi-
sna dokumentacija za javni razpis”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 30. 10. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, glavna pisarna (soba št.
86), Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 11. 1998 ob 10. uri, na naslovu: Mini-
strstvo za ekonomske odnose in razvoj, Kot-
nikova 5, Ljubljana.

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

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik lahko
umakne ponudbo do 30. 10. 1998 do 10.
ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): delež
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udeležbe MEOR, mednarodno sofinancira-
nje, cena projekta, garancijski rok.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
52 z dne 24. 7. 1998.

Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj

Ob-6748
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, faks
061/178-33-77.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): zbiranje predlogov – po-
novni javni razpis.

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

trebno dobaviti: nakup objekta za tera-
pevtsko skupnost za zasvojene s prepo-
vedanimi drogami.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

20,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

31. 10. 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 10. 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Kotnikova 5, Ljubljana, Peter Stefanov-
ski, soba št. 27, tel. 178-33-87.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 7. 10. 1998 do 12.
ure.

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

predložiti ponudbe: 9. 10. 1998 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljub-
ljana, soba št. 20, Darja Naglič.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 10. 1998 ob 9. uri, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana, soba št. 42.

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

morejo umakniti ponudbe: 30. 11. 1998.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
in kriteriji za dodelitev naročila so določena
v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije nudi Peter Stefa-
novski, Ministrstvo za delo, družino in so-
cialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
061/178-33-87.

16., 17.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Št. 6/98 Ob-6752
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: investicijski nakup raču-
nalniške opreme in mrežne infrastruktu-
re, ki obsega:

– osebne računalnike,
– tiskalnike,
– izgradnjo mrežne infrastrukture s

pripadajočo opremo.
Točna specifikacija blaga je sestavni del

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

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj
mora zagotoviti 100% razpisanih vrst blaga.

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

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

16. 11. 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 11. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

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

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

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 10. 1998 do 12. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 10. 1998, ob 9. uri, Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III, sej-
na soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, v višini 10% od vrednosti naročila
oziroma 2,000.000 SIT, veljavnost bančne
garancije do 30. 11. 1998.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 60 dnevni plačilni rok z
možnostjo kompenzacije.

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

morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 30. 11. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
in reference ter druga merila iz razpisne
dokumentacije.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ogled lokacij bo do 6. 10. 1998, po
predhodni najavi na tel. 062/22-86-260 –
pravna služba.

16., 17.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca

Maribor

Ob-6753
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Fakulteta za elektrotehniko Univerze

v Ljubljani, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, faks
12-64-630.

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

3. (a) Kraj dobave: Fakulteta za elektro-
tehniko v Ljubljani, Tržaška 25.

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

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: računal-
niška in programska oprema: 10,500.000
SIT; merilna oprema: 11,000.000 SIT.

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

30. 11. 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: de-
kanat Fakultete za elektrotehniko, Tržaška
25, 1000 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 9. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 3.000
SIT, gotovinsko plačilo na blagajni fakultete
oziroma negotovinsko na žiro račun št.
50106-603-50251.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 10. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: dekanat Fakultete za elek-
trotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25,
1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 10. 1998 ob 9. uri v dekanatu fakultete.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija v višini
10% vrednosti ponujenega blaga ali ak-
ceptni nalog.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 8 dneh po do-
bavi opreme.

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

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 13. 10. 1998.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
polnost ponudbe, zmogljivost opreme, ce-
na, garancija in druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

15., 16., 17.
Fakulteta za elektrotehniko

Ob-6760
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Mirka Vadnova 1, Kranj, tel. 064/340-410,
faks 064/242-449.

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

3. (a) Kraj dobave: Kranj.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kamion za prevoz razsu-
tega tovora. Vozilo se bo uporabljalo pri
rednem vzdrževanju cest in ulic za prevoz
gramoza, zemlje, asfalta, v zimskem času
pa tudi za pluženje snega.

Tehnične karakteristike:
a) tristrani kiperski zaboj,
b) pogon na vsa štiri kolesa,
c) motor turbo diesel – od 190 do 230

KM – EVRO 2,
d) skupna teža vozila od 13 do 14 ton

oziroma nosilnost od 7 do 8 ton,
e) univerzalna  plošča  za  plug  s  hi-

dravliko,
f) ogrevana zunanja ogledala.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: vozi-
lo je dobavljeno v kompletu.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

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

30 dneh od podpisa pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunala Kranj, p.o., Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj, razvojno tehno-
loška služba, tel. 064/340-410. Kontaktna
oseba za tehnična vprašanja: Viljem Frelih,
dipl. inž., tel. 064/340-410-51.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 9. 10. 1998.

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

predložiti ponudbe: 15. 10. 1998 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 10. 1998 ob 12.15, v Javnem podjetju
Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1 (sej-
na soba).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija ali menica v vi-
šini 5% od vrednosti danega naročila, z ve-
ljavnostjo do 5. 12. 1998.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo se realizira, ko
naročnik prevzame vozilo.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa

ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost:

a) dokazila o registraciji (za pravne ose-
be izpisek iz sodnega registra z opisom de-
javnosti, ki ne sme biti starejši od treh me-
secev, za samostojne podjetnike pa prigla-
sitev pri davčnem organu),

b) potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije,

c) potrdilo APP oziroma davčnega orga-
na, da ima ponudnik poravnane vse obvez-
nosti iz naslova davkov, taks in drugih daja-
tev, določenih z zakonom,

d) potrjena obrazca BON 1 in BON 2 ali
potrjen obrazec BON 3, za samostojne pod-

jetnike pa potrjeno davčno napoved za leto
1997.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 10. 1998
do 12. ure.

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

a) cena,
b) plačilni pogoji,
c) reference,
d) servisiranje,
c) garancijska doba.
Teža in način uporabe meril sta podrob-

neje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.

JP Komunala Kranj, p.o.

Št. 628/98 Ob-6761
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nacionalni inštitut za biologijo, Večna
pot 111, 1000 Ljubljana, faks
061/12-35-038.

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

3. (a) Kraj dobave: Morska biološka po-
staja, Fornače 41, 6330 Piran.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: raziskovalno plovilo za
Morsko biološko postajo Piran, skupaj z
rezervnimi deli in tehnično dokumentacijo,
ki vsebuje podatke o upravljanju in vzdrže-
vanju plovila ter podatke o nabavi rezervnih
delov.

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

(č) Ocenjena vrednost plovila:
76,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 6

do 7 mesecev od sklenitve pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Na-
cionalni inštitut za biologijo, Morska biološka
postaja Piran (Marko Prohinar), Fornače 41,
6330 Piran.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 19. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): zaintere-
sirani ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo brezplačno.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 26. 10. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Nacionalni inštitut za biolo-
gijo (tajništvo, Katarina Golobič), Večna pot
111, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 10. 1998 ob 14. uri, v sejni sobi (št.
03.9) Nacionalnega inštituta za biologijo,
Večna pot 111, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: višina garancije za resnost po-
nudbe je 1% vrednosti javnega razpisa
(760.000 SIT), zavarovane z bianko meni-
co in menično izjavo – pooblastilom, z ve-
ljavnostjo 30 dni po datumu, ki je določen

za izdajo sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo po situacijah v
30 dneh po izstavitvi situacije, zagotovitev
bančne garancije za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti v višini 1% vrednosti naro-
čila in bančne garancije za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% vrednosti
naročila, skladno z navodilom o vrstah fi-
nančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik za-
varuje izpolnjevanje svojih obveznosti (Ur. l.
RS, št. 73/97).

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 izpolnjevati in predložiti z
zakonom predpisano dokumentacijo za priz-
navanje sposobnosti (Ur. l. RS, št. 24/97).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 30. 11.
1998.

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

1. Skladnost ponudbe z razpisnimi
pogoji naročnika da/ne

2. Skladnost ponudbe z zahtevami na-
ročnika glede zagotovitve kakovosti iz
2. točke tehničnega opisa predmeta javne-
ga naročila da/ne

3. Skladnost predmeta javnega naro-
čila z zahtevami naročnika 1–10 točk

4. Cena predmeta javnega naročila
1–10 točk

5. Plačilni pogoji 1–10 točk
6. Reference ponudnika in morebit-

nih podizvajalcev 1–10 točk
7. Druge ponujene tehnične rešitve

1– 10 točk
8. Bančna garancija za resnost po-

nudbe in dobro izvedbo posla 1–10 točk
9. Ostalo 1–10 točk

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
51 z dne 17. 7. 1998, Ob-4678.

Nacionalni inštitut za biologijo

Ob-6764
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, faks 13-12-327, kontaktna oseba Ma-
rina Cankar, d.i.a., Služba za investicije, Tru-
barjeva 3, tel. 061/21-18-38, faks
061/13-12-237.

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

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

trebno dobaviti: dobava učil in drobnega
inventarja.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,800.000 SIT.

Podroben seznam opreme je sestavni
del razpisne dokumentacije.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 64-65 / 25. 9. 1998 / Stran 6209

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: variant-
ne rešitve so sprejemljive.

4. Datum dobave, če je predvideno:
28. 10. 1998.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo do 2. 10. 1998 v tajniš-
tvu: IRA Inženiring, Radovljica, Gorenjska c.
26, kontaktna oseba Ana Čeh.

Zainteresirani ponudniki lahko naslavlja-
jo vprašanja v zvezi z razpisom na naslov:
IRA Inženiring Radovljica, Gorenjska c. 26,
tel. 064/715-452, faks 064/715-498.

Odgovori bodo posredovani v 1 dnevu
do 4. 10. 1998.

(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 15.000
SIT, virmansko ali s položnico na žiro račun
naročnika 51540-601-11945.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti  ponudbe:  do  5.  10.  1998  do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: IRA Inženiring Radovljica,
Gorenjska c. 26.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 10. 1998 ob 12. uri, RS MŠŠ, Urad za
šolstvo, Ljubljana, Trubarjeva 5, soba 95/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: finančna zavarovanja; ponudnik
mora ponudbi priložiti bančne garancije za
resnost ponudbe ter ustrezni izjavi za dobro
izvedbo del in odpravo napak v garancij-
skem roku, kot jih zahteva razpisna doku-
mentacija.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: financiranje; v 60 dneh
po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik mo-
ra ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izja-
ve, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 5. 10. 1998 po
12. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): refe-
rence 20%, rok izvedbe 15%, finančna us-
posobljenost 15%, reference kadrov 5%,
garancijski rok in cena 30%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni do
9. 10. 1998.

16., 17.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-6765
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, faks 13-12-327, kontaktna oseba Ma-
rina Cankar, d.i.a., Služba za investicije, Tru-

barjeva 3, tel. 061/21-18-38, faks
061/13-12-237.

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

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

trebno dobaviti: dobava drobne opreme
za gostinstvo.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,700.000 SIT.

Podroben seznam opreme je sestavni
del razpisne dokumentacije.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: variant-
ne rešitve so sprejemljive.

4. Datum dobave, če je predvideno:
28. 10. 1998.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo do 2. 10. 1998 v tajniš-
tvu; IRA Inženiring, Radovljica, Gorenjska c.
26, kontaktna oseba Ana Čeh.

Zainteresirani ponudniki lahko naslavlja-
jo vprašanja v zvezi z razpisom na naslov:
IRA Inženiring Radovljica, Gorenjska c. 26,
tel. 064/715-452, faks 064/715-498.

Odgovori bodo posredovani v 1 dnevu
do 4. 10. 1998.

(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 15.000
SIT, virmansko ali s položnico na žiro račun
naročnika 51540-601-11945.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 10. 1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: IRA Inženiring Radovljica,
Gorenjska c. 26.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 10. 1998 ob 14. uri, RS MŠŠ, Urad za
šolstvo, Ljubljana, Trubarjeva 5, soba 95/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: finančna zavarovanja; ponudnik mora
ponudbi priložiti bančne garancije za resnost
ponudbe ter ustrezni izjavi za dobro izvedbo
del in odpravo napak v garancijskem roku, kot
jih zahteva razpisna dokumentacija.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na merodajna določila v drugih do-
kumentih: financiranje; v 60 dneh po dobavi.

11. Zahtevana  pravna  oblika,  ki  jo  mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudnik mora po-
nudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot
jih zahteva razpisna dokumentacija.

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 5. 10. 1998 po
14. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): refe-
rence 20%, rok izvedbe 15%, finančna us-

posobljenost 15%, reference kadrov 5%,
garancijski rok 15% in cena 30%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni do
9. 10. 1998.

16., 17.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-6766
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, faks 13-12-327, kontaktna oseba
Margareta Jeraj, d.i.a., Služba za investici-
je, Trubarjeva 3, tel. 061/21-18-38, faks
061/13-12-237.

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

3. (a) Kraj dobave: Srednja ekonomska
šola Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža opre-
me za specialne učilnice.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

8,000.000 SIT.
Podroben seznam opreme je sestavni

del razpisne dokumentacije.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično: variant-
ne rešitve niso sprejemljive.

4. Datum dobave in montaže, če je pred-
videno: od 1. 12. 1998 do 31. 12. 1998.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo do 2. 10. 1998 v tajniš-
tvu; Protech, d.d., Maribor, Vita Kraigherja
5, kontaktna oseba Romana Goljat, tel.
062/23-00-185, faks 062/232-555.

Način plačila: virmansko nakazilo na ŽR
51800-601-64451. Cena razpisne doku-
mentacije je 15.000 SIT.

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

predložiti ponudbe: 14. 10. 1998 do 9. ure
na naslov: Protech, d.d., Maribor, Vita Kraig-
herja 5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

14. 10. 1998 ob 14. uri, sejna soba št. 95
na RS Urad za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljub-
ljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: finančna zavarovanja; ponudnik
mora ponudbi priložiti bančne garancije za
resnost ponudbe ter ustrezni izjavi za dobro
izvedbo del in odpravo napak v garancij-
skem roku, kot jih zahteva razpisna doku-
mentacija.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: financiranje; 100% pla-
čilo v roku 60 dni po primopredaji izvršenih
del.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik mo-
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ra ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izja-
ve, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 14. 10. 1998
ob 9. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): refe-
rence 20%, rok izvedbe 20%, finančna us-
posobljenost 10%, reference kadrov 15%,
garancijski rok 15% in cena 20%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni do
15. 11. 1998.

16., 17.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 019/98 Ob-6767
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana, 175-28-80.

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

3. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: centralno nadzorni si-
stem za klimatske naprave RTV Sloveni-
ja na obstoječi sistem Honeywellove re-
gulacije.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

35,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: štiri

mesece, šteto od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

štiri mesece, šteto od podpisa pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Gradbeni provizorij, Čufarjeva 7, soba št.
12, pri Jožetu Fekonja, tel. 175-21-93, faks
175-21-86.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 28. 9. 1998 do
6. 10. 1998 med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 20.000
SIT po projektu, po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski na
račun št. 50101-603-45036, sklic na šte-
vilko 00-789100-51, z oznako predmeta
plačila (oznako razpisa).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 26. 10. 1998 do 10.
ure.

(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

28. 10. 1998 ob 10. uri v sobi 52/V, v
prostorih JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: negotovinsko plačilo po
razpisni dokumentaciji.

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

veljavnostjo enega leta in možnostjo po-
daljšanja.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe do sklenitve pogod-
be za izvedbo del.

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

– ekonomska cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– prilagajanje potrebam naročnika,
– kvaliteta opreme,
– garancija in servisiranje,
– druga merila, določena v razpisni do-

kumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah
in opremljene z imenom in naslovom po-
nudnika.

Ponudba mora biti označena z napisom:
Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za razpis,
št. 019/98 – CNS klimatizacije.

Za pravočasno prispele ponudbe bo ve-
ljal datum poštnega žiga oddaje ponudbe ali
žiga vložišča RTV Slovenija.

Možen je ogled zatečenega stanja 8. in
9. 10. 1998, po predhodni enodnevni naja-
vi pri Sušnik Romanu, tel. 175-41-53.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 7 dneh po podpisanem
sklepu o izbiri ponudnika.

16., 17.
Javni zavod RTV Slovenija

Št. 21/3-98 Ob-6768
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakul-
teta, Ljubljana, Aškerčeva 2, 1000 Ljublja-
na, telefaks 125-93-37, tel. 176-92-00.

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

3. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljublja-
na.

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

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

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

cesivne dobave za obdobje dveh let od
1. 11. 1998 do 31. 10. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 10. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ašker-
čeva 2, Ljubljana, 1000 Ljubljana, inž. Cve-
to Pustovrh, soba 033.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 28. 9. 1998 do
9. 10. 1998 (v času od 9. do 10. ure).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 6.000
SIT, način plačila: virman ali položnica na
račun Filozofske fakultete Ljubljana, Ašker-
čeva 2, 1000 Ljubljana, žiro račun št.
50100-603-40227, sklic na številko
163301.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 10. 1998 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Filozof-
ska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana, soba
524/V. (prevzemnica Zinka Rajšek).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 10. 1998 ob 10. uri v sejni sobi št.
521/V, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2,
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% ponudbene vrednosti, banč-
na garancija z veljavnostjo 30 dni po datu-
mu, ki je določen za izdajo sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo naročila je po
dobavi z mesečnim zbirnikom 30 dni po
izstavitvi računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim po-
nudnikom bo pogodba sklenjena za dve
leti.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifika-
cijami za prodajo predmeta javnega naroči-
la. Ponudnik ne sme biti v stečaju in da ima
poravnane vse davčne in druge z zakonom
določene obveznosti.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do datuma, ki je dolo-
čen za odpiranje ponudb.

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

– reference (predvsem v državnih orga-
nih in javnih zavodih),

– cene, glede na ponudbeno konfigura-
cijo opreme,

– BON podatki,
– rok dobave od datuma naročila,
– jamstva – garancije,
– servisiranje,
– plačilni roki,
– število in strokovna usposobljenost za-

poslenih,
– celovitost ponudbe,
– druge bonitete.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-

ugodnejši ponudnik.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ostale informacije so v razpisni doku-
mentaciji.

16., 17.
Filozofska fakulteta, Ljubljana
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Ob-6788
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Termoelektrarna Bre-
stanica, d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica,
faks 0608/222-62.

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

3. (a) Kraj dobave: JP TEB, d.o.o., CPB
18, 8280 Brestanica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža opre-
me za kemično pripravo vode – dekar-
bonizacija s kapaciteto 160 m3/h in de-
mineralizacija s kapaciteto 2 × 35 m3/h.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

300,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od

31. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18,
8280 Brestanica – Miran Ribič, dipl. inž. str.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 20. 10. 1998 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 30.000
SIT, št. ŽR: 51600-601-10014.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 11. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JP Termoelektrarna Bresta-
nica, d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 1998 ob 12.05, v prostorih JP Ter-
moelektrarne Brestanica, d.o.o., CPB 18,
8280 Brestanica.

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

morejo umakniti ponudbe: 10. 2. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– merila, ki so navedena v razpisni doku-

mentaciji,
– upoštevane bodo preference za do-

mače ponudnike v višini 10%.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ostale informacije o javnem naročilu
se dobijo na naslovu: IBE, d.d., Ljubljana,
Kuclar Janez, dipl. inž., Ljubljana, tel.
061/1776-100.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: 3. 7. 1998.

17.
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Št. 110-1/98 Ob-6792G
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. a) Kraj dobave: mehanizacija in oprema
morata biti dobavljeni v AC bazo Postojna.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: nabava opreme za AC bazo
Kozina.

Priloga točki 3.b

Zap. Vrsta opreme Cena/enoto Vrednost
št. (v SIT) (v SIT)

1. Lahko tovorno vozilo dovoljene skupne mase 3,5t,
dolga kabina - preglednik (2 kom) 5.400.000 10.800.000

2. Osebno vozilo moči okoli 55 kW (1 kom) 1.800.000 1.800.000
3. Kombinirano vozilo (1 kom) 2.000.000 2.000.000
4. Drobilec za veje (1 kom) 2.900.000 2.900.000
5. Nabijalo za odbojne ograje (1 kom) 7.200.000 7.200.000
6. Parkovna rotacijska kosilnica (2 kom) 1.100.000 2.200.000
7. Kosilnica - ročna (obrezovalnik) (4 kom)  95.000  380.000
8. Motorna žaga - verižna, ročna (2 kom)  90.000  180.000
9. Prikolica za prevoz prometne signalizacije (1 kom) 5.400.000 5.400.000

10. Prikolica s svetlobno signalizac. / intervencijska
prikolica (2 kom) 2.100.000 4.200.000

11. Prikolica s svetlobno signalizac. / intervencijska
prikolica (1 kom) 2.500.000 2.500.000

12. Prikolica s svetlobno signalizac. / intervencijska
prikolica (2 kom) 5.200.000 10.400.000

13. UKV postaje - mobilne (11 kom)  115.000 1.265.000
14. UKV postaje - ročne (2 kom)  80.000  160.000
15. Varilni aparat za plamensko varjenje (1kpl)  400.000  400.000
16. Bivalni kontejner - pisarna (1kom) 1.350.000 1.350.000
17. Bivalni kontejner - skladišče (1 kom) 1.150.000 1.150.000
18. Polnilec za akumulatorje (2 kom)  200.000  400.000
19. C - zapora (1kpl) 11.000.000 11.000.000
20. Osebni računalnik s tiskalnikom (1kom)  220.000  220.000
21. Komplet elektrikarskega orodja - jaki tok (1 kpl)  900.000  900.000
22. Udarno kladivo ca. 1100 W (1 kom)  150.000  150.000
23. Pnevmatski vrtalni stroj ca. 600 W (1 kom)  45.000  45.000

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:
65,000.000 SIT.

d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: glej
specifikacijo v 3.b točki.

4. Datum dobave: mehanizacija in opre-
ma morata biti dobavljeni 1 mesec po pod-
pisu 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 29. 10. 1998.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.700 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 do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
29. 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 nabavo opreme za AC bazo Kozina“. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 10.
1998 ob 9. uri na naslovu: Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1,950.000 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-
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 lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec ozi-
roma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

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 sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

13.
14. Merilo za dodelitev naročila: najnižja

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. 17-88-331, faks 17-88-332.
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16.
17. Prvi neuspeli razpis za to naročilo je

bil objavljen dne 10. 4. 1998 pod št. 29/98
– Ob 1725B, objava o izdiu pa dne 19. 6.
1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 403-2/98-0022-34 Ob-6796
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, Ljubljana, Župančičeva 3, faks
061/17-85-470.

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

3. (a) Kraj dobave: vsi zavodi za presta-
janje kazni zapora: Dob pri Mirni na Dolenj-
skem, Ig pri Ljubljani, Celje, Koper, Nova
Gorica, Ljubljana, Radovljica, Novo mesto,
Maribor, Murska Sobota, Rogoza pri Mari-
boru in Prevzgojni dom Radeče ter Upra-
va-centrala v Ljubljani.

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

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji se lahko potegujejo samo za celot-
no naročilo.

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

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

bava je sukcesivna celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

pogodba se zaključi z 31. 12. 1999 z mož-
nostjo podaljšanja pogodbe še za eno leto.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij –
tajništvo, Župančičeva 3, Ljubljana. Dvig je
možen samo osebno s pismenim pooblasti-
lom.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 23. 10. 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: do 28. 10. 1998 do 9.
ure v tajništvo naročnika.

(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

29. 10. 1998 ob 10. uri v sejni sobi na
naslovu naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: kot finančno zavarovanje
naročnik zahteva bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 10% od ponudbene
vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo naročila je po
dobavi z mesečnim zbirnikom 30 dni po
izstavitvi računa.

Z izbranimi ponudniki bo sklenjena eno-
letna pogodba z možnostjo podaljšanja še
za eno leto.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik je
lahko gospodarska družba ali samostojni

podjetnik z ustreznimi kvalifikacijami za pro-
dajo predmeta javnega naročila.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane vse davčne in druge z zakonom
določene obveznosti. Podrobnejše zahteve
so podane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do datuma, ki je dolo-
čen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): os-
novno merilo za izbor je cena. Ob enaki
ceni pa še druga merila, ki so navedena v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Bižidarju Petehu,
tel. 061/17-85-256.

16., 17.
Ministrstvo za pravosodje

Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij

Št. 403-2/98-0022-34 Ob-6797
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, Ljubljana, Župančičeva 3, faks
061/17-85-470.

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

3. (a) Kraj dobave: zavodi za prestajanje
kazni zapora v Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: čistila in sredstva za
osebno higieno.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji se lahko potegujejo samo za del
naročila ali samo čistila ali samo sredstva za
osebno higieno.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
25,000.000 SIT; vrednost segmenta čistil
je 19,000.000 SIT, segmenta sredstev za
osebno higieno pa 6,000.000 SIT.

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

bava je sukcesivna celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

pogodba se zaključi z 31. 12. 1999 z mož-
nostjo podaljšanja pogodbe še za eno leto.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Upra-
va za izvrševanje kazenskih sankcij – tajniš-
tvo, Župančičeva 3, Ljubljana. Dvig je možen
samo osebno s pismenim pooblastilom.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 23. 10. 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: do 26. 10. 1998 do 9.
ure v tajništvo naročnika.

(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

27. 10. 1998 ob 10. uri v sejni sobi na
naslovu naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: naročnika zahteva bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
od ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo naročila je po
dobavi z mesečnih zbirnikom 30 dni po iz-
stavitvi računa.

Z izbranimi ponudniki bo sklenjena eno-
letna pogodba z možnostjo podaljšanja še
za eno leto.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik je
lahko gospodarska družba ali samostojni
podjetnik z ustreznimi kvalifikacijami za pro-
dajo predmeta javnega naročila.

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti
mora poravnane vse davčne in druge z
zakonom določene obveznosti. Podrob-
nejše zahteve so podane v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do datuma, ki je dolo-
čen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): os-
novno merilo za izbor je cena. Ob enaki
ceni pa še druga merila, ki so navedena v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Bižidarju Petehu,
tel. 061/17-85-256.

16., 17.
Ministrstvo za pravosodje

Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij

Št. 403-2/98-0022-34 Ob-6798
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, Ljubljana, Župančičeva 3, faks
061/17-85-470.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavodi za prestajanje
kazni zapora: Dob pri Mirni na Dolenjskem,
Prevzgojni dom Radeče, Koper, Oddelek
Murska Sobota.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ekstra lahko kurilno olje
za energetske potrebe.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji se lahko potegujejo samo za celot-
no naročilo.

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

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

bava je sukcesivna celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

pogodba se zaključi z 31. 12. 1999 z mož-
nostjo podaljšanja pogodbe še za eno leto.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij –
tajništvo, Župančičeva 3, Ljubljana. Dvig je
možen samo osebno s pismenim pooblasti-
lom.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 23. 10. 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: do 28. 10. 1998 do 9.
ure v tajništvo naročnika.

(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

29. 10. 1998 ob 10. uri v sejni sobi na
naslovu naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot finančno zavarovanje naročnik
zahteva bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 10% od ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo naročila je po
dobavi z mesečnih zbirnikom 30 dni po iz-
stavitvi računa.

Z izbranimi ponudniki bo sklenjena eno-
letna pogodba z možnostjo podaljšanja še
za eno leto.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik je
lahko gospodarska družba ali samostojni
podjetnik z ustreznimi kvalifikacijami za pro-
dajo predmeta javnega naročila.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane vse davčne in druge z zakonom
določene obveznosti. Podrobnejše zahteve
so podane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do datuma, ki je dolo-
čen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): os-
novno merilo za izbor je cena. Ob enaki
ceni pa še druga merila, ki so navedena v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Božidarju Petehu,
tel. 061/17-85-256.

16., 17.
Ministrstvo za pravosodje

Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij

Št. 152/98 Ob-6799
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39,
1000 Ljubljana, 061/123-22-05.

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

3. (a) Kraj dobave: Institut “Jožef Stefan”.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: eksperimentalni labora-
torij za ATM omrežja:

a) stikali za lokalno omrežje (ATM, et-
hernet),

b) ožičenje laboratorija,
c) 4 odjemalci – multimedijske de-

lovne postaje subvencioniran s strani
MZT v okviru paketa IX pod zaporedno
št. 152.0.

(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 vseh ali
samo ene od točk, in sicer a, b ali c.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
12,350.000 SIT.

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

a) 6,450.000 SIT,
b) 1,400.000 SIT,
c) 4,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: 1

mesec po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
stitut “Jožef Stefan” – vložišče, Jamova 39,
1000 Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: vsak delovni dan od
8. do 12. ure do 6. 10. 1998 na podlagi
dokazila o vplačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 12.000
SIT na žiro račun št. 50101-603-50272 z
navedbo “eksper. laboratorij” ali na blagaj-
ni IJS.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 20. 10. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Institut “Jožef Stefan” vlo-
žišče Instituta, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
v zaprti kuverti s pripisom: Ne odpiraj –
“Ponudba za eksperimentalni laboratorij za
ATM omrežja”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 10. 1998 ob 11. uri na Institutu “Jožef
Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 5% od vrednosti
ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva izstavitve računa,
izstavljenega po dobavi.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 12. 1998.

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

– izpolnjevanje tehničnih zahtev,
– preglednost in celovitost ponudbe,
– ponudbena cena,

– garancijski pogoji,
– dobavni rok,
– servis,
– reference,
– druge posebne ugodnosti, ki jih nudi

ponudnik.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Štefka Lavrič, tel. 061/177-33-54.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni bil objav-
ljen.

17.
Institut “Jožef Stefan” Ljubljana

Št. 10-80/98 Ob-6800
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala, javno podjetje, d.o.o.,
Murska Sobota, Kopališka 2, 9000 Murska
Sobota, 069/31-401.

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

3. (a) Kraj dobave: Komunala, javno pod-
jetje, d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2,
9000 Murska Sobota.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: posebno komunalno vo-
zilo za čiščenje in prebijanje kanaliza-
cijskih cevi ter čiščenje jaškov.

(c) Navedba,  ali  se  dobavitelj  lahko
poteguje za naročilo samo dela zahteva-
nega blaga, za katere dele oziroma skupi-
ne: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

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

31. 3. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 3. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala, javno podjetje, d.o.o., Murska So-
bota, Kopališka 2, 9000 Murska Sobota, v
tajništvu podjetja.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 6. 10. 1998.

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

predložiti ponudbe: 30. 10. 1998 ob 10.
uri.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunala, javno podjetje,
d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2, 9000
Murska Sobota.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 10. 1998 ob 12. uri, Komunala, javno
podjetje, d.o.o., Murska Sobota, Kopališka
2, 9000 Murska Sobota, v sejni sobi pod-
jetja.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija v višini
5% ponudbene cene z veljavnostjo do
30. 11. 1998.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: definira ponudnik va-
rianto.

11., 12.
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):
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1. kvaliteta in obseg ponujene opreme,
2. cena,
3. garancijski rok,
4. reference.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba Zver Boštjan, vodja
investicij.

16., 17.
Komunala, javno podjetje, d.o.o.,

Murska Sobota

Št. 0048/308/65-98 Ob-6801
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 061/132-51-25, telefaks
061/315-073.

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

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

trebno dobaviti:
1. mizarska oprema,
2. stoli,
3. čajna kuhinja,
4. kovinska oprema.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko

poteguje za naročilo samo dela zahte-
vanega blaga, za katere dele oziroma
skupine: dobavitelj se lahko prijavi za vse
točke v kompletu ali po posameznih točkah
(od  1  do  4).  Posameznih  artiklov  iz  1.
do  4.  točke,  ponudniki  ne  morejo  po-
nuditi.

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

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

1. točka: 7,800.000 SIT,
2. točka: 1,500.000 SIT,
3. točka: 200.000 SIT,
4. točka: 500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

predvideni  rok  začetka  izdelave,  dobave
in montaže za vse štiri točke je 2. 11.
1998, končanje pa najkasneje do 16. 11.
1998.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
končanje izvedbe je najkasneje do 16. 11.
1998.

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 je Sanja Tu-
fegdžič, tel. 061/172-40-18.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od dneva objave do
14. 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 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 4.000
SIT, način plačila: virmansko, številka ra-
čuna 50100-637-55284 (Ministrstvo za
notranje zadeve), sklicna številka:
308-65-98.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 10. 1998 do 14.
ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 10. 1998 ob 9. uri, Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

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 dru-
gih dokumentih: rok plačila ne sme biti krajši
od 30 dni od dneva izstavitve računa, ki je
izstavljen po izdelavi, dobavi in montaži.

Pogodba, sklenjena za čas od podpisa
pogodbe do realizacije dobave.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lahko
pravne osebe.

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be: 120 dni od dneva odpiranja ponudb –
13. 2. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): fi-
nančno stanje ponudnika, reference v ure-
jenosti poslovanja, reference, dosedanji po-
slovni odnos, ponudbena cena, ponudniko-
vi podizvajalci imajo ateste oziroma certifi-
kate o ustreznosti, ustreznost ponujene
opreme, rok izvedbe del in garancijski rok.

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

Ob-6839
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, 1420 Trbovlje, faks
0601/26-090.

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

3. (a) Kraj dobave: Termoelektrarna Tr-
bovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: kurilno olje – ekstra
lahko za potrebe obratovanja TE Tr-
bovlje.

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

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Teh-
nični sektor TET (strojni oddelek).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 23. 10. 1998 do 12.
ure.

(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: 26. 10. 1998 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje, Teh-
nični sektor (Sergeja Korošec-Las).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 10. 1998 ob 8.30, Termoelektrarna Tr-
bovlje, d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Tr-
bovlje, sejna soba (II. nadstropje).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, 5% vrednosti razpisa, veljavnost 30
dni po izteku opcije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 45 dni po dobavi in
opravljeni kontroli.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni po odpi-
ranju ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, dobavni roki in dostava do
naročnika, reference.

15., 16., 17.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 403-02798 Ob-6852
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, kont. oseba Jože Dular, Dunaj-
ska c. 56-58, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-91-35, faks 061/178-90-21.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
blaga brez omejitev.

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

trebno dobaviti: dobava mleka v prahu
slovenske proizvodnje. Nakup mleka v
prahu bo izveden za WFP, katere članica je
Republika Slovenija.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

35,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

11. 11. 1998.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, kont. oseba Milena Zonta, Dunajska
c. 56-58, 1000 Ljubljana, tel. 178-91-13,
faks 178-90-21.

(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago
do poteka roka za prijavo, vsak dan med 9.
in 11. uro.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 26. 10. 1998 do 9.
ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, vložišče, prevzem-
nica Milena Zonta, Dunajska c. 56-58,
1000 Ljubljana, tel. 178-91-13.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba za WFP –
ne odpiraj” in številko objave v Uradnem
listu RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 10. 1998 ob 10. uri, na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunaj-
ska 56-58, 1000 Ljubljana, soba št. 726,
tel. 178-91-35. Odpiranje bo vodil Jože Du-
lar, dipl. inž. agr.

9., 10., 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:
na razpis se lahko javijo pravne osebe iz
Slovenije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do obvestila o izidu razpisa, to je do
3. 11.1998.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): naj-
nižja cena, predpisana kvaliteta, rok doba-
ve in druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na
naslovu: Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, kont. oseba Jože Du-
lar, dipl. inž. agr., Dunajska c. 56-58,
1000 Ljubljana, tel. 178-91-35, faks
178-90-21.

16., 17.
Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

Št. 044-06/93-2/11 Ob-6853
1. Naročnik: Državni svet Republike Slo-

venije, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, št. tele-
faksa: 061/212-251.

2. Način izbire: javni razpis za izbiro iz-
vajalca brez omejitev.

3. a) Kraj dobave: Državni svet Republi-
ke Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.

b) Vrsta in količina blaga: 1 reprezen-
tančni osebni avtomobil (3000 ccm ali
več).

– avtomobil mora imeti bencinski motor,
centralno zaklepanje (4 vrata), airbag za voz-
nika in sopotnika ter klima napravo.

c)
č) Ocenjena vrednost: 9,5 mio SIT.
d)
4. Datum dobave: 15. 11. 1998.
5.
6. a) Razpisna dokumentacija se lahko

zahteva v recepciji državnega zbora, Šubi-
čeva 4, Ljubljana (Matjaž Vovk).

b) Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delavnik od 28. 9.1998 do 9. 10.
1998 med 10. in 12. uro dopoldan.

c) Razpisna dokumentacija je na voljo
ob predložitvi pooblastila za dvig razpisne
dokumentacije in potrdila o plačilu stroškov
razmnoževanja in pošiljanja razpisne doku-
mentacije v višini 10.000 SIT na ŽR št.
50100-637-56400, sklic AVTO (položnica
ali virman).

7. a) Ponudbo je potrebno predložiti do
vključno 19. 10. 1998 do 12. ure.

b) Ponudba mora prispeti na naslov Dr-
žavni svet Republike Slovenije, Komisija za
vodenje postopka za nakup reprezentanč-
nega avtomobila (Matjaž Vovk), Šubičeva 4,
1000 Ljubljana.

Lahko so tudi osebno vročene do istega
dne v recepciji državnega zbora.

8. Odpiranje ponudb bo 20. 10. 1998
ob 9. uri v prostorih Državnega sveta Re-
publike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.

9. Ponudniki morajo v svojih ponudbah
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti z
datumom veljavnosti do 29. 11. 1998.

10. Rok za plačilo ne sme biti krajši od
30 dni po dobavi avtomobila.

11., 12.
13. Ponudniki lahko odstopijo od po-

nudbe najkasneje do 19. 11. 1998.
14. Merila za dodelitev naročila se bodo

vrednotila v naslednjem zaporedju:
– tehnične karakteristike,
– cena,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
– organizacija servisiranja,
– dosedanje reference ponudnika,
– dodatne ugodnosti.
15. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom

dobite pri Matjažu Vovk, tel.
061/176-11-57, vsak delavnik med 10. in
12. uro dopoldan.

16., 17.
Državni zbor RS

Št. 402-04-77/98 Ob-6854
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, faks
061/178-5579.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana in drugi kra-
ji v Sloveniji.

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

1. odkup 191 rabljenih osebnih
vozil,

2. dobava 85 novih osebnih vozil.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: za
točko b) 1. v celoti, za točko b) 2. v celoti ali
po posamezni točki specifikacije.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
pod točko b) 1. 54,000.000 SIT,
pod točko b) 2. 134,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

30. 11. 1998, velja tudi za odkup rabljenih
osebnih vozil.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 11. 1998, velja tudi za odkup rabljenih
osebnih vozil.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, Danica Lašič, tel.
061/178-5450, faks 061/178-5579.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 28. 9. 1998 do
9. 10. 1998, vsak delovni dan od 10. do
11.30.

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

predložiti ponudbe: 27. 10. 1998 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 10. 1998 ob 10. uri, v sejni sobi, na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% po-
nudbene cene za dobavo novih osebnih vo-
zil z veljavnostjo do vključno datuma veljav-
nosti ponudbe, to je do 30. 11. 1998.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili po-
sebnih razpisnih pogojev.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, ustrezna pooblastila in de-
lovne zmožnosti ter zadostne proste tehnič-
ne zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanes-
ljivost, izkušnje in ugled.

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

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

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

– konkurenčnost cen (najnižja cena za
dobavo novih osebnih vozil in najvišja ponu-
jena cena za odkup rabljenih osebnih vozil),

– plačilni pogoji,
– rok izvedbe – dobavni rok,
– garancijski pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

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

lih meril pa 0,4 (podrobna opredelitev meril
je sestavni del naročnikove razpisne doku-
mentacije).

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

15. Datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 14. 11.
1998.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 52 z dne 24. 7. 1998 Ob-5059, objava
o izidu pa dne 25. 9. 1998.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
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ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Ob-6701
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Lukovica, Lukovica 46, 1225
Lukovica, telefaks 061/735-119.

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

3. Kraj izvedbe del: Gradišče–Preserje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zame-
njava obstoječe vodovodne cevi na re-
laciji Gradišče–Preserje.

Vrednost del: 11,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: naročnik si pridržuje pravi-
co do oddaje naročila dvema izvajalcema.

(c),
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 1. 11. 1998
in zaključek 15. 12. 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Lukovica, Lukovica 46, 1225 Lukovica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT na žiro račun št. 50120-630-810-246.

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: Občina Lukovica, Lukovica
46, 1225 Lukovica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 10. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Občina Lukovica,
Lukovica 46, 1225 Lukovica.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
možnost zamika plačila oziroma kreditira-
nja.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokazilo o regi-
straciji in odločbo, da izpolnjuje pogoje za
opravljanje dejavnosti, dokumentacijo, iz ka-
tere je razvidna njegova strokovnost in refe-

rence s področja predmeta naročila, podat-
ke o kadrovski strukturi in strokovnih refe-
rencah delavcev, podatke o opremljenosti
(osnovna sredstva) za opravljanje tovrstnih
del.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 27. 10.
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: v primeru pomanjkanja finančnih sred-
stev si naročnik pridržuje pravico do zmanj-
šanja obsega del.

17., 18.
Občina Lukovica

Št. 334/98 Ob-6702
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 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 n. št. 2, Ljubljana, soba
št. 255/II. nadstropje, 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 na ŽR 50100-845-50358 s
pripisom: 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 n. št. 2,
soba 255/II. nadstropje, Bojana Pogačnik
– osebno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 10. 1998 ob 13. uri, Adamič Lundrovo
n. št. 2, Ljubljana, pred sobo št. 143/I.
nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
nepreklicna bančna garancija na prvi poziv
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
Mestna uprava Ljubljana

Ob-6703
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

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

3.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrže-
valna dela (sanacija) javnih zaklonišč v
MOL; ocenjena vrednost: 12,000.000 SIT.

(b), (c),
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 2. november
1998–2. november 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo n. št. 2, Ljubljana, soba
št. 255/II. nadstropje, Bojana Pogačnik,
med 10. in 12. uro vsak delovnik.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): 7.000 SIT
na ŽR 50100-845-50358 s pripisom: JR-71.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 10. 1998 do
13.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo n. št. 2,
soba 255/II. nadstropje, Bojana Pogačnik
– osebno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 10. 1998 ob 14. uri, Adamič Lundrovo
n. št. 2, Ljubljana, pred sobo št. 143/I.
nadstropje.

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 2% razpisne 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 14. ure.

15., 16., 17., 18.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava Ljubljana

Ob-6704
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za šolstvo in šport RS,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS,
Univerza v Mariboru, pooblaščeni predstav-
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nik naročnikov: Protech, d.d., Maribor, Ul.
Vita Kraigherja 5/V, tel. 062/2300-101,
faks 062/232-555.

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

3. Kraj izvedbe del: Univerzitetna stavba
v Mariboru, Slomškov trg 15.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: gradbe-
no obrtniška dela.

Navedba vsebine: izvedba 2. etape
gradbeno obrtniških del v okviru pro-
jekta Prenove Univerzitetne stavbe v
Mariboru na Slomškovem trgu 15, ki
obsegajo:

– GO 03/2 mizarska dela,
– GO 04/2 parketarska dela,
– GO 07/2 teracerska dela,
– GO 08/2 keramičarska dela,
– GO 09/2 steklarska dela,
– GO 11/2 slikopleskarska dela,
– GO 12/2 ključavničarska dela,
– FR restavriranje fresk.
Orientacijska vrednost naročil: 189 mio

SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: november
1998 – marec 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
tech, d.d., Maribor, Ul. Vita Kraigherja 5/V,
pri Romani Goljat, tel. 062/2300-185.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 28. 9. 1998,
od 10. ure, do 2. 10. 1998, med 10. in
14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): cena
razpisnih dokumentacij za posamezno vrsto
del je 5.000 SIT, plačljivih z virmanom na
žiro račun št. 5100-601-64451.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
26. oktobra 1998 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Protech, d.d., Ul. Vita Kraig-
herja 5/V, 2000 Maribor. Ponudbe morajo
biti kompletne in predložene ločeno za vsa-
ko vrsto del posebej v zapečatenih kuvertah
in označene v skladu z navodili iz razpisne
dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. oktobra 1998 ob 10. uri, v veliki sejni
sobi podjetja Protech, d.d. Predstavniki po-
nudnikov se morajo izkazati s pisnimi poob-
lastili.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo za resnost ponudbe pred-
ložiti bančno garancijo v višini 5% od po-
nudbene cene, z veljavnostjo do 30. 11.
1998.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:

izvedena dela bodo plačana v roku 60 dni
po potrditvi mesečnih situacij.

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 predložiti ustrezno doku-
mentacijo za opravljanje tovrstnih del, kar je
navedeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost po-
nudb mora veljati do 30. 11. 1998.

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

– cena,
– reference za podobna dela,
– poznavanja objekta in izvedbenih kri-

terijev avtorja,
– finančna boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti.
Podrobnejši opis kriterijev je sestavni del

razpisnih pogojev.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne dodatne informacije v zvezi
z razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
dobijo na gradbišču USM, Slomškov trg 15,
Maribor, Miloš Goričan, tel. 062/27-175.

17., 18.
Protech, d.d., Maribor

Ob-6705
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija, Odsek za gospodarske javne služ-
be, Maribor, kont. oseba Alenka Juratič,
Slovenska 40, Maribor, tel. 2201-415, faks
226-551, soba št. 106/i.

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

3. Kraj izvedbe del: MČ Studenci po uli-
cah: Filipičeva, Polončičeva, Kamenškova,
del Šarhove.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacije z ureditvijo cest, hišnih
priključkov in gradbena dela za sanaci-
jo vodovoda po ulicah:

– Filipičeva 292 m ∅ 30 in 40,
– Polančičeva 319 m ∅ 30 in 40,
– Kamenškova 159 m ∅ 30 in 40,
– Šarhova 100 m ∅ 30 in 40.
Ocenjena vrednost del je 50,000.000

SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: oktober 1998
– 75 delovnih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalna direkcija, Slovenska 40, soba
106/II ali 108/I.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 28. 9. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, z virmanom ali položnico na
ŽR št. 51800-840-070-62233.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 10. 1998 do 12.

ure, Komunalna direkcija, Slovenska 40,
2000 Maribor, soba 210/II.

(b)
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

27. 10. 1998 ob 8. uri, Komunalna direkci-
ja, Slovenska 40, 2000 Maribor, sejna so-
ba/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti ponujenih del. Trajanje
garancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1 z dne 9. 1. 1998).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: d.d. ali d.o.o. ali s.p.
Upoštevati zakon o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34-1605/86, 29-1414/86, Ur. l.
RS, št. 40-1656/94, 69-2484/94,
29-1356/95 in 59-3393/96).

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Finančno-poslovne in tehnične sposobno-
sti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, bodo
navedene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do javnega odpi-
ranja ponudb, 27. 10. 1998.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): referen-
ce 50, cena 40, zasedenost kapacitet 10.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
21 z dne 11. 4. 1997.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija

Ob-6706
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Škofja Loka, Poljanska cesta
2, 4220 Škofja Loka, tel. 064/624-050,
064/624-190, faks 064/624-193.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Škofja Loka,
območje naselja – vas Trata.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zako-
ličba, zavarovanje cestišča, gradbena
dela (rušenje, površinski izkop humusa, iz-
kop jarka (strojni ročni), planiranje, izdelava
nasipa, zasip gradbene jame, polaganje ka-
nala, sanacija delovišča), nabava gradbe-
nega materiala.

Ocenjena vrednost del: 28 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
najkasneje v osmih dneh po podpisu po-
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godbe (okvirni datum: 28. 10. 1998), čas
izvedbe: 120 delovnih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Škofja Loka, Oddelek za javne službe
in občinsko premoženje, Mestni trg 15,
Škofja Loka, Janez Štalec.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, virman, na žiro račun naročni-
ka št. 51510-630-50129, ali gotovina.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Škofja Loka, Poljan-
ska cesta 2, 4220 Škofja Loka, ali osebno
v sprejemno pisarno – vložišče: Občina
Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Lo-
ka, s pripisom: “Ne odpiraj – javni razpis
kanalizacija Trata”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 10. 1998 ob 12.30, Občina Škofja Lo-
ka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, mala
sejna dvorana – soba št. 15/I.

10., 11., 12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): naj-
ugodnejša cena ponudbe, plačilni pogoji in
reference ter po razpisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Občina Škofja Loka

Ob-6755
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska c. 46, 1215 Medvode, tel.
061/1749-274, faks 061/1749-272.

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

3. Kraj izvedbe del: HE Vrhovo, Vrhovo
b. s., 1433 Radeče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba protihrupne izolacije turbinskih od-
prtin na HE Vrhovo.

Vrednost naročila: 9,000.000 SIT.
(b)
(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-

dar je vključena tudi izdelava projektov: po-
datki so razvidni iz razpisne dokumentacije.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi le svojo varianto.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 2. 11.
1998 do 31. 12. 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sav-
ske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska
c. 46, Flak Branko, 1215 Medvode, tel.
061/1749-137.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8. do
10. ure, do 2. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): 30.000
SIT na žiro račun številka: 50106-601-27492,
pri APP, ekspozitura Ljubljana-Vič.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 10. 1998 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Savske elektrarne Ljubljana,
d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215 Medvode,
vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba za JR za iz-
vedbo podestov protihrupne izolacije tur-
binskih odprtin na HE Vrhovo – Ne odpi-
raj!”, številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS in polnim naslovom ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 10. 1998 ob 11. uri, na naslovu: Sav-
ske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska
c. 46, 1215 Medvode, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od orientacij-
ske vrednosti naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po pogodbenih pogojih, predstavljenih v raz-
pisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba in bančne ga-
rancije.

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:
podjetje mora biti registrirano za razpisana
dela, ki se bodo izvajala v skladu z ZGO.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 27. 11. 1998.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev so predstavljena v razpisni do-
kumentaciji.

16., 17., 18.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Št. 110/1/93 Ob-6762
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Fram.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev križišča ceste R 2-430 (M 10) s ce-
sto R 3-935 v Framu.

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
10 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
178-8336, faks 178-80-36.

(b) Do kdaj je možno zahtevati razpisno
dokumentacijo: 2. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni (soba 416) oziroma z vir-
manom na račun št. 50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 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
Ureditev križišča s cesto R 3-935 v Framu.“
- D.P. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 10.
1998 ob 9.00 uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št.
320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 285.000 SIT, ki mora veljati
vsaj 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na pristojna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz proračunskih sredstev Repub-
like Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena
dela v rokih plačil, navedenih 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 pro-
računa 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: 13. 12. 1998.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Dean
Peršon, dipl. inž., Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, soba 328,
tel. 178-84-09.

17., 18.
Direkcija Republike Slovenije

za ceste
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Ob-6769
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, faks 13-12-327.

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

3. Kraj izvedbe del: Srednja ekonomska
šola Maribor.

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 v
pritlični etaži.

Ocenjena vrednost: 6,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 1. 11. 1998 –
1. 12. 1998.

7. (a)
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati

razpisno dokumentacijo: 2. 10. 1998, v taj-
ništvu Protech, d.d., Maribor, Vita Kraigher-
ja 5, kont. oseba Romana Goljat, tel.
062/23-00-185, faks 062/232-555.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT; ŽR 51800-601-64451.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 10. 1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Protech, d.d., Maribor, Vita
Kraigherja 5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 10. 1998 ob 13. uri, sejna soba št. 95 na
RS, Urad za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe ter ustrezni izja-
vi za dobro izvedbo del in odpravo napak v
garancijskem roku, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
90% v 60 dneh po potrditvi situacije, 10% v
60 dneh po kočnem obračunu.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 14. 10. 1998
ob 9. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence 20%, rok izvedbe 20%, finančna us-
posobljenost 10%, reference kadrov 10%,
garancijski rok 20% in cena 20%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni do
1. 11. 1998.

17., 18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 3/599-98 Ob-6787
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Krajevna skupnost Portorož, Obala
16, 6320 Portorož, tel./faks 066/73-046.

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

3. Kraj izvedbe del: Portorož, Obala 16.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela – obnova poslovne stavbe
Obala 16 v Portorožu, v orientacijski vred-
nosti 48,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 50 dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki dokumentacijo dobijo v tajništvu
Krajevne skupnosti Portorož, na naslovu
Obala 55, Portorož, III. nadstropje.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT na žiro račun KS Portorož, št.
51410-645-50022.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 12. 10. 1998 do 14.
ure, na naslov: Krajevna skupnost Portorož,
Obala 16, p. p. 46, 6320 Portorož, v zape-
čateni kuverti z oznako “Prenova stavbe KS
Portorož – Ne odpiraj”. Upoštevane bodo
samo ponudbe, ki bodo prispele na navede-
ni naslov do navedene ure. Listine v ponudbi
morajo biti oštevilčene po zaporedju in over-
jene s podpisom ter požigosane.

(b)
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

12. 10. 1998 ob 14.15, v tajništvu KS Por-
torož, Obala 55, stavba Splošne plovbe, III.
nadstropje, Portorož. Ponudniki, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo predlo-
žiti pismena pooblastila.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 5% od vred-
nosti razpisanih del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo se izvrši v roku 30 dni po potrjenih
izstavljenih začasnih situacijah.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik mora biti
pravna oseba.

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 ne sme imeti blokiranega
žiro računa v zadnjih 6 mesecih, šteto od

dneva oddaje ponudbe. Ponudnik mora
predložiti registracijo pravne osebe in od-
ločbo o izpolnjevanju pogojev za opravlja-
nje dejavnosti.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 20. oktobra
1998.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
ugodni plačilni pogoji, garancije in referen-
ce ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije glede obnove stavbe
dobite pri Engart, arh. Drago Vencelj, tel.
066/773-280.

17., 18.
Krajevna skupnost Portorož

Št. 110-1/98 Ob-6792Č
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Kraj izvedbe: AC 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 deponij.

Ocenjena vrednost je 45,000.000 SIT.
b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov

naročila posebej, obseg sklopov in možnosti
potegovanja za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v enem sklopu.

c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive

b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
takoj po podpisu pogodbe. Dokončanje del
je 31.12. 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 27. 10. 1998.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.400 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 do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
27. 10. 1998 do 9.30.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: 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 deponij”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 10. 1998
ob 10. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: vsak ponudnik mora sku-
paj s ponudbo predložiti tudi bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini
1,350.000 SIT in veljavnostjo 91 dni od
datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

14.
15. Merilo za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril: najnižja cena.
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

Ob-6793
1. Ime oziroma naziv in sedež naroč-

nika: Občina Logatec, Tržaška cesta 15,
Logatec, tel. 061/741-270, faks
061/742-930.

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

3. Kraj izvedbe del: Hotedršica.
4. Predmet javnega naročila: gradbena

dela.
a) Izvedba gradbenih, obrtniških in

instalacijskih del pri ureditvi starega je-
dra v naselju Hotedršica (IV. faza) –
orientacijska vrednost 18,000.000 SIT.

b) Modernizacija javne poti do Toma-
žinovega mlina v Hotedršici – orientacij-
ska vrednost 10,000.000 SIT.

Ponudniki se lahko prijavijo za obe deli
ali posamezno. Čas objave: 25. 9. 1998.

5. Variantne ponudbe niso predvidene.
6. Rok začetka in dokončanje del: zače-

tek november 1998, zaključek junija 1999.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko

zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Logatec, Darja Mli-
nar, Tržaška cesta 15, Logatec, soba 19.

Razpisna  dokumentacija  je  na  razpolago
do 9. 10. 1998.

Plačilo  razpisne  dokumentacije:
10.000 SIT  z  virmanom  na  račun  Občina
Logatec 50170-630-810342.

8. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 10. 1998 do
9. ure na naslov: Občina Logatec, prevzemni-
ca Darja Mlinar, Tržaška cesta 15, Logatec.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
CRPOV Hotedršica”. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

9. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 16. 10. 1998 ob 10. uri na naslovu:
Občina Logatec, Tržaška cesta 15, sejna
soba.

10. Bančna garancija za resnost ponud-
be v višini 10% orientacijske vrednosti naro-
čila.

11. Plačila po izstavljenih mesečnih si-
tuacijah.

12. Ponudniki morajo biti registrirani za
opravljanje gradbenih del.

13. Ponudniki morajo za svoj pravni sta-
tus in finančno-poslovne in tehnične spo-
sobnosti izpolniti pogoje navedene v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Ponudba mora veljati do: 30. 11.
1998.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril so podrobno določena
v razpisni dokumentaciji.

16. Predvideni datum objave dodelitve
naročila 15. 11. 1998.

Občina Logatec

Št. 1740/98 Ob-6802
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Cerklje, Ul. Franca Barleta
23, 4207 Cerklje, tel. 064/422-518, faks
064/421-027.

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

3. Kraj izvedbe del: Kotlovnica - Osnov-
na šola Cerklje na Gorenjskem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: strojne
instalacije in elektroinstalacije v kotlov-
nici – Osnovna šola Cerklje na Gorenj-
skem, ocenjena vrednost celote:
28,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudba se odda
na popisu del po razpisni dokumentaciji, ki
jo dvignete na Občini Cerklje, Ul. Franca
Barleta 23.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
pričetek del: december 1998 zaključek: ja-
nuar 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Cerklje na Gorenjskem, ul. Franca Bar-
leta 23, 4207 Cerklje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vključno do 9. 10.
1998.

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

kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, način plačila razpisne dokumentacije:
ŽR 51500-630-50176; sklic na št.
780-0000 ali na blagajni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 10. 1998 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Cerklje, Ul. Franca
Barleta 23, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 10. 1998 ob 13. uri na Občini Cerklje
na Gorenjskem.

10., 11., 12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

– za pravne osebe izpisek registra z opi-
som dejavnosti, za samostojne podjetnike
priglasitev pri davčnem organu,

– boniteto (BON 1 in BON 2), ki niso
starejši od 30 dni, za samostojne podjetni-
ke potrjena davčna napoved za zadnjo davč-
no obdobje.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbo je mož-
no umakniti 3 dni pred iztekom roka za od-
dajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena, reference, garancija, plačilni pogoji,
dobavni rok, druge ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: informacije dobijo ponudniki na naslo-
vu investitorja.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bila objavljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ga ni bilo.

Občina Cerklje

Ob-6803
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

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

3.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrže-
valna dela (sanacija) javnih zaklonišč v
MOL, ocenjena vrednost: 12,000.000 SIT.

(b), (c),
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 2. november
1998 – 2. november 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo nabrežje, št. 2, Ljubljana,
soba 255/II. nadstropje, Bojana Pogačnik,
med 10. in 12. uro vsak delovnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. oktober 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): 7.000 SIT,
ŽR 50100-845-50358 s pripisom: JR-71.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. oktobra do 13.45.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo nabrežje
št. 2, soba 255/II. nadstropje, Bojana Po-
gačnik – osebno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. oktober ob 14. uri Adamič Lundrovo na-
brežje, št. 2, Ljubljana, pred sobo št. 143/I.n.

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 2% razpisane vrednosti v času traja-
nja 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
do 14. ure.

15., 16., 17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Ob-6804
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj.

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

3. Kraj izvedbe del: Brstje pri Ptuju.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: eko-
loška sanacija odlagališča Brstje Ptuj
med profilom 2 in 4 (preddela in grad-
bena dela ter odplinjavanje, ocenjena
vrednost je 16,536.838 SIT.

(b), (c).,
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 1. 10. 1998 –
1. 11. 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ptuj, Oddelek za okolje, pro-
stor in gospodarsko infrastrukturo, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 7 dni po objavi razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT z virmanskim nalogom na ŽR
Mestne občine Ptuj, št. 52400-630-20701.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. dan po objavi jav-
nega razpisa do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Oddelek
za okolje, prostor in gospodarsko infrastruk-
turo, Mestni tg 1, 2250 Ptuj, soba št. 2/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
na dan dostave ponudb ob 12.30 v Mestni
hiši, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

– garancija za resnost ponudbe v višini
10% ocenjene vrednosti del in rokom vel-
javnosti ponudbe.

– garancija za dobro izvedbo del v višini
10% od pogodbene vrednosti,

– garancija za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% od pogodbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po mesečnih situacijah v roku 60 dni
od uradnega prejema situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna oseba in mora
izpolnjevati finančno poslovne in tehnične
sposobnosti po odredbi o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur.
l. RS, št. 33/97).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
predložitev ponudb.

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

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok dokončanja del,
– garancijski rok,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah),

– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu:
– če pride datum oddaje ponudbe na

dela prost dan, se šteje za oddajo ponudbe
naslednji delovni dan. Isto velja za odpiranje
ponudb,

– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih in drugih razlogov. V
obeh primerih ponudniki nimajo pravice do
odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Mestna občina Ptuj

Št. 1850/56 Ob-6805
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija, Odsek za gospodarske javne službe
Maribor, kontaktna oseba Marjan Blassin,
dipl. ek., inž., Slovenska 40, Maribor, tel.
220-1414, faks 226-551, soba št. 110/I.

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

3. Kraj izvedbe del: izgradnja tranzit-
nega vodovodnega cevovoda DN 500 in
cevovoda DN 125 po delu Kamniške in
Vinarske ulice v Mariboru.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba
gradbenih in montažnih del, orientacijska
vrednost 90,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: varianta ni predvi-
dena.

(b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je 1. 11. 1998, dokončanje del
1. 2. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Komunalna direk-
cija, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, g.
M. Blassin, dipl. ek., inž., soba 110/I.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT z virmanom ali položnico na ŽR
št. 51800-840-070-62233 s pripisom “dru-
gi prihodki za komunalne dejavnosti”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki predložijo
ponudbe v roku 30 koledarskih dni, šteto
od dneva objave v Uradnem listu RS do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalna direkcija Mari-
bor, Slovenska 40, soba 210/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se odpirajo prvi delovni dan po
poteku roka za oddajo ponudb ob 9. uri na
naslovu: Komunalna direkcija, Slovenska
40, 2000 Maribor, sejna soba /II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti ponujenih del. Trajanje
garancije 40 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravni status ponudnika – finančno-poslov-
ne in tehnične sposobnosti, ki jih mora iz-
polnjevati ponudnik bodo navedene v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik ne mo-
re umakniti ponudbe po roku, ki je predvi-
den za odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, kapacitete za izvedbo montažnih
del in rok izvedbe del.

16., 17., 18.
Mestna občina Maribor

Komunalna direkcija

Št. 745/98 Ob-6806
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39,
1000 Ljubljana, tel. 061/123-22-05.

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

3. Kraj izvedbe del: Institut “Jožef Ste-
fan”.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izvajanje
elektroinstalacijskih del na objektih IJS,
v ocenjeni višini 7,600.000 SIT/leto.
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(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se oddajajo skupaj in
ne v posameznih sklopih.

(c),
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: tri leta.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
stitut “Jožef Stefan” – vložišče, Jamova 39,
1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure do 6. 10. 1998 na podlagi
dokazila o vplačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek):10.000 SIT
na žiro račun št. 50101-603-50272 z naved-
bo “Elektro dela” ali na blagajni IJS.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 10. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Institut “Jožef Stefan”, vlo-
žišče Instituta, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
v zaprti kuverti s pripisom “Ne odpiraj –
Ponudba za elektroinstalacije” in št. objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 10. 1998 ob 11. uri na Institutu “Jožef
Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do dneva veljavnosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila ne sme biti krajši od 30 dni od
dneva izstavitve računa, ki mora biti izstav-
ljen po opravljenem delu.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba, sklenjena za
dobo treh let.

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:
prijavijo se lahko pravne osebe, ostale zah-
teve so navedene v razpisni dokumnetaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 1998.

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

– preglednost in celovitost ponudbe,
– ponudbena cena,
– stalnost cene,
– reference,
– druge posebne ugodnosti, ki jih nudi

ponudnik naročniku.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Jana Selan, tel. 061/1773-345.
17., 18.

Institut “Jožef Stefan” Ljubljana

Št. 3696/98 Ob-6807
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Blei-
weisova c. 6, 4000 Kranj, telefaks
064/211-362, tel. 064/28-30.

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

3. Kraj izvedbe del: garaže na PE Kranj,
Mirka Vadnova 3, Kranj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preu-
reditev garaž v prostore za montažno in
gradbeno skupino: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela. Ocenjena celotna
vrednost del je 50,000.000 SIT.

(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variant ni.
(b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
november 1998, dokončanje del v marcu
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumnetacija je na razpolago v taj-
ništvu uprave Elektro Gorenjske, d.d., Blei-
weisova c. 6/III, Kranj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago od 25. 9. 1998 do
5. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija se lahko dvigne po pred-
hodni enodnevni najavi po telefaksu
064/211-362 in z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov za razpis v višini 35.000 SIT
na žiro račun št. 51500-601-26042 s pripi-
som za razpisno dokumentacijo.

Ponudbe lahko oddajo samo ponudniki,
ki so dvignili originalno razpisno dokumen-
tacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo naj zainteresi-
rani ponudniki predložijo najkasneje do
4. 11. 1998 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d.,
Bleiweisova c. 6/III, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 11. 1998 ob 11. uri v sejni sobi uprave
Elektro Gorenjske, d.d., Bleiweisova c.
6/III, Kranj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ponudbene cene. Naročnik bo ponudnikom
takoj po izbiri najugodnejšega ponudnika
vrnil bančno garancijo, izbranemu ponudni-
ku pa šele po podpisu pogodbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: na-
ročnik ne nudi avansa. Rok plačila je 30 dni
po potrditvi situacije.

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:

a) registracija podjetja pri pristojnem or-
ganu (original ali overjeno fotokopijo izpisa
iz sodnega registra ali drugega pristojnega
organa, ki ne sme biti starejši od 30 dni),

b) odločba – dovoljenje upravnega orga-
na za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa, ki ne sme biti starejši od 30 dni,

c) ostala dokazila o usposobljenosti in
sposobnosti, ki jih mora ponudnik predloži-
ti, so naslednja:

– original oziroma overjena fotokopija
obrazca BON 1 in BON 2 oziroma BON 3
(datum izdaje obrazca BON 2 in BON 3 ne
smeta biti starejša od 30 dni),

– reference ponudnika (na objektih po-
dobnih kot je razpisani),

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

– izjavo, da ponudnik izpolnjuje 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 ponudniku zakon ne prepo-
veduje skleniti pogodbe,

– dokazilo pristojnega organa, da ponud-
nik ni plačilno nezmožen, pod prisilno po-
ravnavo v stečaju, v likvidaciji (original oziro-
ma overjeno fotokopijo potrdila Okrožnega
sodišča, ki ne sme biti starejši od 30 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance Davčne
uprave RS, o poravnavi vseh davkov in pris-
pevkov določenih z zakonom v obdobju zad-
njih šestih mesecih (original oziroma overje-
na fotokopija),

– izjavo, da ponudnikovi vodstveni de-
lavci v preteklih treh letih pred pričetkom
razpisa niso bili obsojeni zaradi kaznivih de-
janj v zvezi s poslovanjem,

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

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-
ga sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju,

– pisne izjave vseh svojih v ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji javnega razpisa, da je ponud-
nik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle poslovne obveznosti.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do preteka roka za od-
dajo, to je do 4. 11. 1998 do 10. ure.

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

– reference na podobnih objektih, kot je
razpisani (15% delež),

– skupna ponudbena cena ob upošteva-
nju fiksnih cen v času pogodbenega roka
(80% delež),

– rok izvedbe (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudnik sme zahtevati dodatna poja-
snila k razpisni dokumentaciji v pisni obliki
do 9. 10. 1998.

17., 18.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Št. 66/98 Ob-6808
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šoštanj, Trg svobode 12,
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3325 Šoštanj, tel. 063/40-310, faks
063/883-021.

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

3. Kraj izvedbe del: Florjan–Bele vode.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradnja vo-
dovodnega omrežja za naselje Florjan,
ki zajema gradbena in montažna dela
(strojna in elektro). Ocenjena vrednost ce-
lotnega naročila: 35,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja javnega naročila
ne predvideva oddaje del po sklopih.

(c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne rešitve ni-
so sprejemljive.

(b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 15. 11. 1998,
zaključek 15. 4. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: No-
tranja organizacijska enota za gospodarstvo,
okolje in prostor pri Občini Šoštanj, Trg svo-
bode 12, 3325 Šoštanj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko zainteresirani ponudniki
dvignejo od 28. septembra 1998 do vključ-
no 12. oktobra 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): pogoj
za dvig razpisne dokumentacije je plačilo
stroškov v višini 15.000 SIT, in ga je po-
trebno nakazati na proračun Občine Šoštanj
št. žiro računa 52800/630/10168, kar po-
nudniki izkažejo s potrdilom o plačilu.

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 Šoštanj, Tg svobo-
de 12, 3325 Šoštanj (tajništvo občine I.
nad. - ga. Plamberger).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. oktobra 1998 ob 12.30 v sejni sobi
Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
k ponudbi je potrebno priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v vrednosti 10%
ocenjenih del, kar znaša 3,500.000 SIT.
To zavarovanje velja vse dotlej, dokler ne
bo izbran ponudnik in do trenutka, ko po-
nudnik skladno s pogoji ne sklene pogodbe
naročnikom, razpisane v razpisnih pogojih.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
situacije bodo plačljive v 60 dneh na žiro
račun izvajalca del. Plačila se bodo izvršila z
virmanskim nakazilom v višini 50% pogod-
bene vrednosti in s kompenzacijami v višini
50% pogodbene vrednosti.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: skupina ponudnikov

mora ponudbi priložiti pogodbo o skupnem
nastopanju.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, kar dokaže z izpiskom,
iz vpisa v sodni register sodišča RS (družba),
oziroma s priglasitvenim listom MF-DURS (sa-
mostojni podjetnik). Tehnične sposobnosti
ponudnik dokaže z odločbo o izpolnjevanju
pogojev po 4. členu zakona o družbah. Po-
nudnik ne sme biti v stečajnem postopku,
poravnane mora imeti vse obveznosti, ter po-
zitivno bilanco poslovanja. (BON 1, BON 2
za gospodarske družbe in zaključni račun za
samostojne podjetnike, potrdilo davčne upra-
ve o poravnanih obveznostih).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 11. 1998.

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

– ponudbena cena (50%),
– reference pri izvajanju tovrstnih del

(15%),
– kadrovska struktura ponudnika 15%),
– opremljenost ponudnika 8%),
– plačilni pogoji za izpeljavo naročila

(12%), 50% dobi ponudnik s 30% in več nižjo
ceno od ocenjene vrednosti, 0% dobi ponud-
nik z več kot 30% višjo ceno od ocenjene
vrednosti. Ponudnik z največjim obsegom
ovrednotenih specifičnih referenc dobi 15%,
ponudnik z večjim obsegom ovrednotenih
splošnih referenc dobi 7,5%, ponudnik brez
navedenih referenc 0%. Ponudnika z ustrez-
no kadrovsko strukturo se oceni s 15%, pri
čemer se smatra za ustrezno str. ekipo 1 dipl.
inž., ali inženir I. stopnje s strokovnim izpitom
ustrezne smeri – kot odgovorni vodja del, 1
gradbeni tehnik – odg. vodja za gr. dela, 1 str.
tehnik – odgovorni vodja za montažna dela, 1
- 2 delovodja. Ponudnika z ustrezno mehani-
zacijo za obravnavana gradbena in montažna
dela se oceni z 8%. Ponudnika, ki ponudi
ugodnejše kompenzacije (več kot 50% vred-
nosti investicije) se oceni s 6% in v primeru
ugodnejšega odloga plačila (več koz 60-dnev-
ni odlok plačila brez obresti) 6%.

16., 17., 18.
Občina Šoštanj

Št. 640-11/98 Ob-6809
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož,
tel. 062/701-721.

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

3. Kraj izvedbe del: Sveti Tomaž.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: izgradnja telovad-
nice, orientacijska vrednost 70,000.000 SIT.

(b), (c),
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 1. 12. 1998–
31. 7. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): 5.000 SIT,
virman ŽR št. 52410-630-20808.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: 26. 10. 1998,
ob 9. uri.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c.
6, Ormož.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 10. 1998 ob 10. uri, Občina Ormož,
Ptujska c. 6, Ormož.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od ocenjene vrednosti del, bančna ga-
rancija, 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
30 dni po izstavitvi situacije.

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:
določeno v razpisni dokumnetaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 10. 1998.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
75%, rok 15%, garancija 10%.

16., 17., 18.
Občina Ormož

Ob-6810
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Župnijski urad Strunjan, Strunjan
141, 6320 Portorož, tel. 066/782-005.

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

3. Kraj izvedbe del: Cerkev Marijinega
prikazanja v Strunjanu.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

– gradbena sanacijska dela,
– sanacija lesenega ostrešja, zidov in

zvonika,
orientacijska vrednost naročila:

20,000.000 SIT,
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: naročnik si pridržuje pravi-
co, da sklene pogodbo, z izbranim ponud-
nikom v zmanjšanem obsegu del.

(c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: sprejemljivost va-
riant je možna.

(b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe:
– čas pričetka del je po podpisu po-

godbe,
– čas izvedbe del je 90 dni po podpisu

pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Župnijski urad Strunjan, kont. oseba Franc
Kovše, Strunjan 141, 6320 Portorož, tel.
066/782-005.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokum-
netacijo se lahko zahteva vsak delovni dan
od 8. do 10. ure do 10. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): 5.000 SIT
na naročnikov žiro račun št. 51800-620-336,
sklic na št. 11-600-32-63.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: 21. 10. 1998
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Župnijski urad Strunjan, Stru-
njan 141, 6320 Portorož, tel.
066/782-005.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 10. 1998
ob 11. uri na naslovu Župnijski urad Stru-
njan, Strunjan 141.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora k ponudbi priložiti bianco
menico z menično izjavo v višini 10% od
ponudbene vrednosti kot garancijo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z razpisnimi pogoji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: skladno z razpisnimi
pogoji.

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:

– izpisek sodne registracije ponudnika,
veljavne ob predaji ponudbe,

– podatke o kapacitetah in njihovi zase-
denosti ter razpoložljivih kadrih in njihova
strokovna usposobljenost,

– podatke o referencah izvedenih grad-
beno sanacijskih del,

– ponudba mora vsebovati tudi izjavo po-
nudnika, da je ob zaključku zadnjega trime-
sečja posloval uspešno oziroma, da je imel
pozitivno bilanco,

– pisna informacija Agencije za plačilni
promet o solventnosti in boniteti ponudnika
(priložiti obrazce, ki ne smejo biti starejši od
30 dni pred zaključkom razpisnega roka).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe, do sklenitve pogod-
be za izvedbo del.

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

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji, fiksnost cen,
– rok izvedbe del,
– garancijski rok,
– reference ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudijo ponud-

niki,
– druga merila navedena v razpisni do-

kumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije so na razpolago
na naslovu navedenem pod 1. točko te ob-
jave.

Naročnik si pridržuje pravico, da sklene
pogodbo z izbranim ponudnikom v zmanj-
šanem obsegu del.

Ponudbe morajo biti poslane v zapeča-
teni kuverti in jasno označene z napisom:
“Ponudba – Ne odpiraj”.

17., 18.
Župnijski urad Strunjan

Št. 731 Ob-6829
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Nigrad, Javno komunalno podjetje,
d.d., Strma ulica 8, Maribor, faks
062/225-515.

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

3. Kraj izvedbe del: naselje “Maček” v
Selnici ob Dravi.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
gradnja fekalne kanalizacije v naselju
“Maček” v Selnici ob Dravi. Ocenjena
vrednost celotnega obsega del znaša
10,000.000 SIT.

(b), (c) .
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
leg razpisne variante ponudbi tudi svojo va-
rianto izvedbe, vendar ponudba mora vse-
bovati varianto, ki je predmet razpisa.

(b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok za izvedbo
razpisanih del je 2 meseca po podpisu po-
godbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na voljo vsak delov-
ni dan med 8. in 9. uro na sedežu podjetja
Nigrad, d.d., v Strmi ulici 8, Maribor pri
Majdi Dolenc (soba št. 39/I).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, ki jih ponudniki plačajo na bla-
gajni podjetja Nigrad, d.d., v Strmi ulici 8,
ali s položnico na ŽR 51800-601-47072
pri APP Maribor.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe v zapečate-
nem ovitku z oznako “Ne odpiraj” Ponudba
za kanaliazcijo naselja Maček v Selnici mo-
rajo ponudniki predložiti najpozneje do
15. 10. 1998 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., Strma ulica 8, Maribor, taj-
ništvo podjetja, Marija Bračko.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo 15. 10. 1998 ob 11. uri na sede-
žu podjetja Nigrad, d.d., v Strmi ulici 8,
Maribor (soba št. 26/I).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot garancijo za resnost ponudbe mora po-
nudnik predložiti bančno garancijo v višini
1,000.000 SIT z veljavnostjo do 15. 12.
1998.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
dela bodo plačana z virmanskim nalogom v

60 dneh po izstavitvi računa po fiksnih ce-
nah za enoto mere do konca gradnje.

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
skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 15. 12. 1998.

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

– reference 50,
– ponudbena cena 30,
– ostalo 20.
16. Morebitne druge informacije o naroči-

lu: dodatne informacije v zvezi z javnim naroči-
lom so na voljo vsak delovni dan med 8. in 9.
uro pri Marjanu Rojecu tel. 062/225-351 na
sedežu podjetja Nigrad, d.d.

17., 18.
Nigrad, d.d., Maribor

Št. 351-8/98-03 Ob-6830
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366
Muta, telefaks 0602/61-114.

2.
3. Kraj izvedbe del: Zgornja Muta.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev cestnega omrežja v naselju Marles
na Zgornji Muti, orientacijska vrednost del
je 27,000.000 SIT

(b) , (c),
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 1. 11. 1998,
čas izvedbe 4 mesece.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Obči-
na Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta, tajništvo.

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

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

predložiti ponudbo: 15. 10. 1998 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 10. 1998 ob 17. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akcepni nalog ali trasirana menica v višini
5% od ponudbene cene.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v razpisni dokumentaciji.

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

način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference, plačilni pogoji, sol-
ventnost podjetja, rok izvedbe, ki mora biti
čim krajši in realen, druge posebne ugod-
nosti, ki jih nudi ponudnik.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
43 z dne 5. 6. 1998.

Občina Muta
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Št. 351-014/98-05 Ob-6831
1. Naročnik: Občina Tržič, Trg svobode

18, 4290 Tržič, številka telefaksa:
064/561-174.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev. Cena ni edino merilo pri izbiri.
Naročnik si pridrži pravico, da ne izbere
nikogar od ponudnikov.

3. Kraj izvedbe del: Trg svobode 18,
Tržič.

4. Zahtevana gradbena dela obsegajo po-
pravilo strehe občinske stavbe, ocenjena
vrednost celote znaša 12,000.000 SIT.

5. Za ponujena dela obstaja samo ena
varianta.

6. Datum predvidenega pričetka del:
16. 10. 1998, zaključek del: 31. 10. 1998.

7. a) Razpisna dokumentacija je na voljo
na Uradu za urejanje prostora Občine Tržič,
Trg svobode 18, 4290 Tržič.

b) Razpisno dokumentacijo je možno
zahtevati od dneva objave v Uradnem listu
RS do oddaje ponudb.

c) Za dvig razpisne dokumentacije je
potrebno  vplačati  kotizacijo  v  višini
90.000 SIT na žiro račun Občine Tržič:
51520-630-50134.

8. a) Ponudbe morajo biti poslane s
priporočeno pošto ali prinesene v tajništvo
župana, Trg svobode 18, do 15. 10. 1998
najkasneje do 10. ure v zaprtih kuvertah z
označbo “Ne odpiraj - ponudba, popravilo
strehe na stavbi Občine Tržič. Na hrbtni
strani kuverte mora biti polni naslov ponud-
nika.

9. Odpiranje ponudb bo 15. 10. 1998
ob 12. uri v mali sejni sobi Občine Tržič.

10. Za resnost ponudbe bo moral po-
nudnik predložiti akceptni nalog v vrednosti
1,200.000 SIT za zavarovanje resnosti po-
nudbe, vnovčljiv za Občino Tržič.

11. Opravljeno delo se bo plačevalo me-
sečno po predloženih situacijah.

12. Skupina ponudnikov storitev, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo mora kot pravno
obliko prevzeti osnutek pogodbe.

13. Kot priznanje usposobljenosti po-
nudnika se bodo upoštevale predložene re-
ference in seznam kadrov.

14. Ponudb ponudniki ne morejo umak-
niti po 15. 10. 1998 po 10. uri.

15. Pri ocenjevanju ponudb bo upošte-
vana:

– celovitost ponudbe (kompletnost po-
godbenih dokumentov),

– veljavnost ponudbe,
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika - analiza ponudbenih dokumentov in
druga merila določena z zakonom o javnih
naročilih.

16. Vse naknadne informacije o naročilu
si pridobite na Uradu za urejanje prostora
občine Tržič pri Jani Grohar.

17., 18.
Občina Tržič

Št. 14/2-33 Ob-6841
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360 Vrh-
nika, faks 753-103.

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

3. Kraj izvedbe del: Vrhnika, Lošca.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja tlačnega cevovoda odpadnih voda
na Lošci, 15,000.000 SIT.

(b), (c),
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: do konca leta
1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vrhnika, Oddelek za urejanje prostora in
komunalne zadeve, Tržaška 1, 1360 Vrhni-
ka, Andrej Treven, dipl. inž. gr., tel. 755-121.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor  je  potrebno  nakazati  znesek):
5.000 SIT, z virmanom na račun št.:
50110-630-810204.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 10. 1998 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 10. 1998 ob 13. uri, Občina Vrhnika,
Tržaška 1, sejna soba.

10., 11., 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: registracija, dokazilo o boniteti, ak-
ceptni nalog.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence, ugodni plačilni pogoji, ponudbena
cena, garancija, ostale ugodnosti.

16., 17., 18.
Občina Vrhnika

Ob-6857
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: Dol–Šmarjeta.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: prepla-
stitev regionalne ceste R 1-221 Dol–
Šmarjeta. 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
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, kont.
oseba je Irena Skubic, tel. 178-8336, faks
178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 10. 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: 13. 10. 1998 do
10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, soba 123/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Preplastitev regionalne ceste R 1-221
Dol–Šmarjeta.” – J. G. Na hrbtni strani mo-
ra biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 10. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

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 dokumentacijo in obraz-
ce, zahtevane v poglavju 10 razpisne doku-
mentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 13. 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 informacije posreduje Janez
Gorenc, dipl. inž., Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, soba
328, tel. 178-84-08.

17., 18.
Ministrstvo za promet in zveze

Direkcija RS za ceste
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Št. 582/98 Ob-6733
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
kont. oseba Jožica Miklavčič Kerš, dipl. ek.,
Celjska cesta 37, Vojnik, tel. 063/772-311,
772-010, faks 063/772-593.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: pranje perila; 8,600.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: na sedežu ponudnika.
5. (a), (b), (c),
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev, začetek
1. 1. 1999, zaključek 31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kont. oseba
Magda Novak, Celjska cesta 37, Vojnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 10. 1998,
po enodnevni predhodni najavi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo  (številka  bančnega  raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
5.000 SIT, negotovinsko plačilo, na račun
št. 50700-603-31887.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudb: JZ Psihiatrična bolnišnica Voj-
nik, prevzemnik tajništvo uprave, Celjska ce-
sta 37, Vojnik.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 10. 1998 ob 9. uri, sejna soba uprave,
na naslovu: JZ Psihiatrična bolnišnica Voj-
nik, odpiranje vodi Sabina Arčan, pravnica,
Celjska cesta 37, Vojnik.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
860.000 SIT, bančna garancija za resnost
ponudbe, do 31. 12. 1998.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: 60 dnevni pla-
čilni rok.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

– ponudnik mora izpolnjevati pogoje,
opredeljene v 40. členu ZJN,

– ponudnik mora imeti organizirano
službo za kontrolo kakovosti oziroma mu
mora kvaliteto kontrolirati pooblaščena or-
ganizacija,

– ponudnik mora sprejeti tehnologijo zbi-
ranja in razdeljevanja perila.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 12. 10.
1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): izpol-
njevanje vseh izločitvenih kriterijev in najniž-
ja cena.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo samo pismeno na
naslovu kot pod 1. točko.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 10. 1998.

Ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 13. 11. 1998.
19., 20.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 316-88/98 Ob-6745
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Agencija RS za
učinkovito rabo energije, Dimičeva 12,
1000 Ljubljana, faks 1888-367.

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: intervencije v učinko-
vito rabo energije, projekt “Spodbuja-
nje učinkovite rabe energije v gospo-
dinjstvih – uporaba energijsko učinko-
vitih žarnic”, za vrednost naročila
15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Slovenija, kot je razvid-
no iz razpisne dokumentacije (nadalje: RD).

5. (a), (b), (c),
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 3 mesece. Po sklenitvi
pogodbe je želen čim prejšnji začetek in
zaključek projekta, kar se upošteva v okviru
meril za najugodnejšo ponudbo, ki so poda-
na v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za gospodar-
ske dejavnosti, Agencija RS za učinkovito
rabo energije, Dimičeva 12, 1000 Ljublja-
na, faks 1888-367.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 10. 1998.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 15. 10. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudb: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za gospodarske dejavnosti, Agencija
RS za učinkovito rabo energije, Dimičeva
12, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 10. 1998 ob 10. uri, v prostorih Agen-
cije RS za učinkovito rabo energije, Dimiče-
va 12, 1000 Ljubljana.

12., 13., 14.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: RD.

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): RD.

18. Druge informacije o naročilu: namen
spodbude tega projekta je promocija upo-
rabnosti energijsko učinkovitih žarnic oziro-
ma sijalk. Ob glavnem namenu povečanja
osveščenosti o pomenu energijsko učinko-
vite razsvetljave je cilj projekta, da se dose-
že demonstracijski efekt ob brezplačni raz-
delitvi zainteresiranim občanom čim večje
število kakovostnih fluorescenčnih sijalk (od-
visno od najugodnejše ponudbe), ki so di-
rektno zamenljive namesto klasičnih z žaril-
no nitko. Občani naj bi se ob tem pismeno
zavezali za nakup vsaj še ene take sijalke.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
51 z dne 17. 7. 1998 pod št. 4551.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Agencija RS za učinkovito rabo

energije

Št. 110-1/98 Ob-6792D
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: izdelava projektne do-
kumentacije – idejni projekt za AC od-
sek Fram – Hajdina.

Ocenjena vrednost naročila je
96,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Fram – Hajdina.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o
graditvi objektov.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora poleg svoje varian-
te obvezno oddati tudi osnovno ponudbo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: predvideni rok pričet-
ka idejnega projekta je v mesecu januarju
1999. Končni rok za oddajo projektne do-
kumentacije idejnega projekta je 3 mesece
po podpisu pogodbe za predajo IP v revizi-
jo, če je v času podpisa pogodbe najustrez-
nejša varianta izbrana. V primeru, da varian-
ta v času podpisa pogodbe ni izbrana, je
treba IP predati 3 mesece po odločitvi o
najustreznejši varianti. 1 mesec pa je za
popravke IP po reviziji, dokompletiranje in
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predajo s strani izdelovalcev potrjenega idej-
nega projekta.

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 8439, faks 178 8332.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 27. 10. 1998.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.800 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 27. 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 izdelava projektne dokumentacije – idej-
ni projekt za AC odsek Fram – Hajdina”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 27. 10. 1998 ob
9. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 2,880.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril: je najnižja cena.
18. Druge informacije o naročilu: stro-

kovne informacije posreduje Nevenka Žvo-
klej, 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-6794
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitev – čiščenje po-
slovnih prostorov, v okvirni vrednosti
50,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Poslovne eno-
te Ljubljana.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 12. 1998 do
30. 11. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstropje.

(b) Datum,  do  kdaj  je  možno  zahtevati
razpisno  dokumentacijo:  do  9. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT z virmanom ali splošno položnico, na
žiro račun št. 51800-601-180.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 27. 10. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 10. 1998 ob 10. uri, Slomškov trg 10,
Maribor, III. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija 5% od ponudbene vred-
nosti z veljavnostjo do 31. 12. 1998.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: z virmanom
30 dni od prevzema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

– da so prihodki od storitev v Republiki
Sloveniji enaki ali večji od trikratne vrednosti
ponudbe, na katero se prijavlja (BON 1 I/8),

– da v preteklem letu ne izkazuje izgube
iz naslova poslovanja (BON 1 III/7),

– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-

teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 11. 1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): najnižja
ponudbena vrednost.

18., 19., 20.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-6795
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, faks 13-12-327.

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: menjava talne obloge
v telovadnici.

Ocenjena vrednost: 6,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Šolski center Kamnik.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 11. 1998 do
15. 11. 1998.

9. (a)
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati

razpisno dokumentacijo: do 2. 10. 1998,
pri LIZ Inženiring, d.d., Vurnikova 2, Ljublja-
na, kont. oseba Janez Sitar, d.i.g.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, virmansko ali s položnico na
žiro račun 50105-601-11966.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 15. 10. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudb: LIZ Inženiring, d.d., Vurniko-
va 3, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene s pripisom “Ponudba, Ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 10. 1998 ob 12. uri, soba št. 95, RS,
Urad za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe ter ustrezni izja-
vi za dobro izvedbo del in odpravo napak v
garancijskem roku, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: 90% v 60 dneh
po potrditvi situacije, 10% v 60 dneh po
končnem obračunu.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 60 dni.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): refe-
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rence 20%, rok izvedbe 20%, finančna us-
posobljenost 10%, reference kadrov 10%,
garancijski rok 20% in cena 20%.

18. Druge informacije o naročilu: po-
nudniki bodo o izidu obveščeni do 1. 11.
1998.

19., 20.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-6827
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Goriški vodovodi, d.d., C. 25. ju-
nija 1/b, 5000 Nova Gorica, faks
12-91-128.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: nabava in izvedba da-
ljinskega nadzora in vodenja za vodo-
vodno in kanalizacijsko omrežje. Ocena
investicije: 12,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občin Nova
Gorica, Brda, Miren-Kostanjevica.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: pravne osebe morajo navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, od-
govornega za izvedbo.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponuditi
celotno storitev.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek del v
decembru 1998, dokončanje v roku 8 me-
secev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: An-
drej Miška, dipl. inž. gr., Goriški vodovodi,
d.d., C. 25. junija 1/b, Nova Gorica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
75.000 SIT, na račun pri APP Nova Gorica:
52000-601-12162.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do torka, 20. 10.
1998 do 9.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudb: Goriški vodovodi, C. 25. juni-
ja 1/b, 5000 Nova Gorica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
na sedežu podjetja dne 20. 10. 1998 ob
10. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe,  če  so  v  tem  postopku  zahte-
vana: akceptni nalog v višini 10% ponuje-
nih del.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji financira-
nja so opredeljeni v razpisnih pogojih.

14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (12. člen ZJN): merila

za izbor najugodnejšega ponudnika so
opredeljena   v   razpisni   dokumentaciji.
Pri   ocenjevanju  ponudb  bodo  upošte-
vane preference za domače ponudnike v
višini 10%.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo obveščeni o izidu razpisa v roku
45 dni.

19., 20.
Goriški vodovodi, d.d., Nova Gorica

Št. 913-010/98-004 Ob-6842
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze, Upra-
va RS za telekomunikacije, kont. oseba Mar-
jan Trdin, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana,
tel. 061/173-49-00 (centrala), faks
061/132-80-36.

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: nabava sistema digital-
nih zvez na relaciji Ljubljana–Zagreb za
napajanje digitalne satelitske zemeljske
postaje, orientacijska vrednost naročila:
113,800.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: relacija Ljubljana–Za-
greb.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
tudi samo del razpisane opreme kot je to
navedeno v poglavju 7 – Tehnične specifi-
kacije (razpisna dokumentacija).

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: do 2 meseca po pod-
pisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za promet in zveze, Uprava RS za
telekomunikacije, Kotnikova 19A, 1000
Ljubljana, tel. 061/173—49-00 (centrala),
faks 061/132-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago vsak delovni dan od
8. do 12. ure, v vložišču Ministrstva za pro-
met in zveze, Uprava RS za telekomunikaci-
je, Kotnikova 19A, 1000 Ljubljana, do
23. 10. 1998. Na pismeno željo ponudnika
razpisno dokumentacijo pošljemo po pošti
ali po faksu.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
26. 10. 1998 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti  ponudb:  Ministrstvo  za  promet
in zveze, Uprava RS za telekomunikacije,
Kotnikova 19A, 1000 Ljubljana, tel.
061/173—49-00 (centrala), faks
061/132-80-36.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za digitalne zveze”, s številko objave javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS ter s točnim
naslovom ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 10. 1998 ob 13. uri, na naslovu: Mini-
strstvo za promet in zveze, Uprava RS za
telekomunikacije, Kotnikova 19A, 1000

Ljubljana, tel. 061/173—49-00 (centrala),
faks 061/132-80-36.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe mora
biti v skladu s točko 8.1. razpisne doku-
mentacije (5% vrednosti ponudbe).

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: sredstva za pla-
čilo so predvidena v proračunu za leto
1998 pod postavko 7276 in v planu RTV
Slovenija.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: po prejetju sklepa o
izboru ponudnika mora le-ta pristopiti k
podpisu pogodbe najkasneje v roku 10 dni
od vročitve sklepa o izboru. Kolikor ne pri-
stopi k podpisu pogodbe, bo naročnik
uveljavil  bančno  garancijo  za  resnost
ponudbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so navedene v prilogi A razpisne dokumen-
tacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do 31. 12.
1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
reference, tehnične in upravljalske lastno-
sti, garancijski rok ter druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji. Pri ocenjevanju
ponudb ne bomo upoštevali preference za
domače ponudnike.

18. Druge informacije o naročilu: dodatne
informacije se dobijo na naslovu naročnika na
podlagi pisne zahteve, poslane po pošti ali po
faksu do 16. 10. 1998 – pisna pojasnila gle-
de razpisne dokumentacije bodo posredova-
na najkasneje do 22. 10. 1998.

19., 20.
Ministrstvo za promet in zveze

Uprava RS za telekomunikacije

Št. 043-06/94-1/4 Ob-6855
1. Naročnik: Republika Slovenija Držav-

ni zbor, Šubičeva 4, 1000 Lljubljana, št.
telefaksa: 061/125-50-77.

2. Način izbire: javni razpis za izbiro iz-
vajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost:

– priprava za tisk Poročevalca DZ,
– tisk Poročevalca DZ,
– razpošiljanje Poročevalca DZ,
v nakladi 5500 izvodov, z možnostjo na-

daljnih izvodov.
Ocenjena vrednost naročila za predvi-

doma 60 številk v nakladi 5500 izvodov v
letu 1999 je 64,080.000 SIT, v letu 2000
pa za isto število izvodov v isti nakladi
81,509.700 SIT.

Skupaj: 145,589.700 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija Dr-

žavni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana.
5. a) Ponudniki morajo biti registrirani za

opravljanje dejavnosti.
b) Javni razpis se izvaja na podlagi zako-

na o izvrševanju proračuna Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97,
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87/97 in 34/98), zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97), odredbe o ob-
vezni vsebini razpisne in ponudbene doku-
mentacije (Uradni list RS, št. 33/97 in
63/97), navodila o vsebini objav za javna
naročila v Uradnem listu RS (Uradni list RS,
št. 60/98), navodila o vrstah finančnih za-
varovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo iz-
polnjevanje svojih obveznosti v postopkih
javnega naročanja (Uradni list RS, št.
73/97) in odločbe o imenovanju komisije
za vodenje postopka javnega razpisa št.
043-06/94-1/4 z dne 16. 9. 1998.

c) Potrebno je navesti poimenski sez-
nam strokovnjakov in njhovih kvalifikacij, ki
bodo odgovorni za izvedbo storitev.

6. Razpisane storitve se lahko ponudijo
samo v celoti.

7. Ponudnik lahko ponudi samo razpisa-
no storitev brez variant.

8. Začetek pričetka storitve je 1. 1.
1999, zaključek pa 31. 12. 2000.

9. a) Razpisna dokumentacija se lahko
zahteva v recepciji državnega zbora, Šubi-
čeva 4, Ljubljana (Matjaž Vovk).

b) Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delavnik od 28. 9. 1998 do 16. 10.
1998 med 10. in 12. uro dopoldan.

c) Razpisna dokumentacija je na voljo
ob predložitvi pooblastila za dvig razpisne
dokumentacije in potrdila o plačilu stroškov
razmnoževanja in pošiljanja razpisne doku-
mentacije v višini 10.000 SIT na ŽR št.
50100-637-55237, sklic POR (položnica
ali virman).

10. a) Ponudbo je potrebno predložiti
do vključno 26. 10. 1998 do 9. ure.

b) Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Republika Slovenija, Državni zbor, Komisija
za vodenje postopka javnega razpisa za tisk
Poročevalca Državnega zbora Republike
Slovenije (Matjaž Vovk), Šubičeva 4, 1000
Ljubljana.

Lahko so tudi osebno vročene do istega
dne v recepciji državnega zbora.

11. Odpiranje ponudb bo 26. 10. 1998
ob 12. uri v prostorih Državnega zbora RS,
Šubičeva 4, Ljubljana.

12. Ponudniki morajo v svojih ponudbah
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti z
datumom veljavnosti do 5. 12. 1998.

13. Rok za plačilo ne sme biti krajši od
30 dni po potrditvi računa s strani naročnika.

14., 15.
16. Ponudniki lahko odstopijo od po-

nudbe najkasneje do 25. 11. 1998.
17. Merila za dodelitev naročila se bodo

vrednotila v naslednjem zaporedju:
– zanesljiva izvedba del,
– kakovost izvedbe del,
– dobavni rok,
– cena,
– plačilni pogoji,
– reference pri tiskanju podobnih edicij,
– rezultat predhodnega testiranja,
– opremljenost za kakovostno in zanes-

ljivo izvedbo del,
– dodatne ugodnosti.
18. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom

dobite pri urednici Poročevalca državnega
zbora Jasni Urbanija, tel. 061/1761 428,
vsak delavnik med 9. in 11. uro dopoldan.

19., 20.
Državni zbor RS

Ob-6700
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Otočec, Šolska cesta 20, Otočec.
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 obrazložitev in razlog za
zaključek postopka brez dodelitve naročila:

– najnižja cena,
– menjava staro za novo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Avtotehna, d.d., Celovška
cesta 175, Ljubljana.

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

trebno dobaviti: Minibus Iveco A49.12, 1
komad.

7. Pogodbena vrednost: 6,480.011,08
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,436.790 SIT, 6,480.011,08 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 21. 8. 1998, Ob-5783.

Osnovna šola Otočec

Št. 8174/1998/1500 Ob-6770
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

– zagotavljanje kakovosti,
– skupna ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok plačila,
– rok izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
a) Elektronabava, d.d., Slovenska c. 58,

1000 Ljubljana,
b) Elektronabava, d.d., Slovenska c. 58,

1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave:
a) RTP Divača, RTP Koper, RTP Tolmin,

RTP Cirkovce,
b) RTP Divača, RTP Tolmin, RTP Žele-

zarna Jesenice,
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:

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

a) RTP Divača, RTP Koper, RTP Tolmin,
RTP Cirkovce:

– optični linijski terminal SDH (2 kom-
pleta),

– terminal DZ (1 par),
b) RTP Divača, RTP Tolmin, RTP Žele-

zarna Jesenice:
– kartice za dopolnitev digitalnega

prevezovalnika (70 kosov),
– fleksibilni multipleksor FMX (2 kom-

pleta).
7. Pogodbena vrednost:
a) 68,334.248 SIT,
b) 104,005.239 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
a) 70,058.862 SIT, 47,995.858 SIT

(ponudba ni celovita),
b) 107,186.023,50 SIT, 26,481.230

SIT (ponudba ni celovita).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998, Ob-5158.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 01.4-66/10-98 Ob-6771
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica, dr. Jožeta Potrča, Potrčeva 23–
25, Ptuj.

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

3. Datum izbire: 17. 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:
neustreznost ponudb, odstopanje od zahtev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ni dodeljeno.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izvedba računalniško
podprtega informacijskega sistema.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 55,153.029 SIT, 34,994.340 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7 z dne 30. 1. 1998.

Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča, Ptuj

Ob-6789
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske

elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
Maribor.

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

3. Datum izbire: 14. 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: v postopku vrednotenja in ocenjevanja
ponudb so bila upoštevana merila, ki so bila
objavljena v Uradnem listu RS, št. 56 z dne
7. 8. 1998, Ob-5360:
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ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

– opremljenost s strojno opremo in de-
lovnimi napravami,

– reference pri naročniku za podobna
dela,

– kadrovska popolnjenost in strokovna
usposobljenost z dokazili, atesti, certifikati
in spričevali,

– cena,
– plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo

dodeljeno: na podlagi meril za izbiro najugod-
nejšega ponudnika je s 87,92% udeležbo pri
vrednotenju ponudb bil izbran izvajalec: Eso-
tech, d.d., Preloška 1, 3320 Velenje.

6. (a) Kraj dobave: HE Dravograd.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: vtočne rešetke za agre-
gat 1 (10 kom).

7. Pogodbena vrednost: 4,442.721,15
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!): 1,634.194,60 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,893.725 SIT, 4,442.721,15 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-5360.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 2101/98 Ob-6815
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ul. 2,
8000 Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 22. 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 naročila:

1. reference,
2. ponudbena cena,
3. plačilni pogoji,
4. rok izvedbe,
5. usposobljenost ponudnikov,
6. bančna garancija za resnost po-

nudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
5/1. Exprum Trzin, Blatnikova 1, 1234

Mengeš,
5/2. Vigrad, d.o.o., Celje, Cesta na

Ostrožno 101, 3000 Celje,
5/3. Saubermacher SÜD, d.o.o., Kidri-

čeva 8, 2230 Lenart.
6. (a) Kraj dobave: skladišče JP Komu-

nala, d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo
mesto.

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

B/1. 60 kosov zabojniki velikosti 700 l
za papir – dobavi Exprum, d.o.o., Trzin,

B/2. 161 kosov zabojniki velikosti
700 l za odpadke dobavi Vigrad, d.o.o.,
Celje,

B/3. 150 kosov zabojniki vel. 240 l iz
PVC materiala in 50 kosov zabojnikov
vel. 120 l iz PVC materiala, dobavi Sau-
bermacher SÜD, d.o.o., Lenart.

7. Pogodbena vrednost:
A) zabojniki za papir 2,151.765 SIT,
B) zabojniki za odpadke 5,781.510 SIT,
C) zabojniki za organske odpadke

898.800 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) Sklop št. 1 zabojniki za papir: najvišja

ponudba: 2,488.500 SIT, najnižja ponud-
ba: 2,151.765 SIT.

B) Sklop št. 2 zabojniki za odpadke: naj-
višja ponudba: 6,202.190,92 SIT, najnižja
ponudba: 5,573.072 SIT.

C) Sklop št. 3 zabojniki za organske od-
padke: najvišja ponudba: 1,454.985 SIT,
najnižja ponudba: 898.800 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 43 z dne 5. 6. 1998.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Ob-6832
1. Naročnik, poštni naslov: UL Fakulteta

za strojništvo, Ljubljana, Aškerčeva 6, kont.
oseba dr. Alojz Sluga, tel. 061/1771-749,
faks FS 061/218-567.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev za CNC krmilnik za 3D koordinatni
stroj DEA IOTA 0102 – retrofit s tipalnim
sistemom, programska oprema za pro-
gramiranje in krmiljenje, instalacija
opreme in kalibracija sistema.

3. Datum izbire: 14. 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: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro ponud-
nika: celovitost in skladnost ponudbe, kvali-
teta opreme, reference ponudnika, rok iz-
vedbe, dolžina garancijskih rokov, servisira-
nje in drugi posebni pogoji ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Intermerkur Handels AG,
Savska 3a, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: UL Fakulteta za stroj-
ništvo, Ljubljana, Aškerčeva 6.

(b)
7. Pogodbena vrednost: 5,530.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: prispela ni

nobena ponudba.
10. Ker po ponovnem javnem razpisu ni

prispela nobena ponudba, je komisija spre-
jela sklep, da se javno naročilo odda z ne-
posredno pogodbo.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998.

UL Fakulteta za strojništvo

Št. 03/03/98 Ob-6835
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ža-

lec, Ul. Savinjske čete 5, Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izvajalca
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: garancijski rok, ponudbena cena, pla-
čilni pogoji, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: LIK-ATLAS, d.o.o., Samova
12a, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: osnovne šole v Obči-
ni Žalec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: šolska oprema po popisu.

7. Pogodbena vrednost: 5,802.248 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,802.248 SIT, 5,674.226,93 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998.

Občina Žalec

Št. 402-04-77/98 Ob-6856
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: 17. 9. 1998.
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: javni razpis ni uspel, ker po pre-
gledu ponudb nista ostali popolni ponudbi
vsaj dveh ponudnikov znotraj istih sklopov
specifikacij.

5.,
6. (a), (b),
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– pod 1. točko 54,000.000 SIT;

46,645.000 SIT;
– pod 2. točko 196,319.646 SIT;

36,683.200 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-5059.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb

Ob-6715
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 14. 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:

1. reference za tovrstna dela,
2. rok izvedbe,
3. finančna usposobljenost,
4. reference kadrov,
5. garancijski rok za izvedena dela,
6. ponujena cena,
7. lokalni izvajalci.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: SGP Posavje, p.o., Sev-
nica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška in
instalacijska dela z zunanjo ureditvijo;
Srednja šola in športna dvorana Krško.

7. Pogodbena vrednost:
1.051,106.887 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1.109,453.027 SIT, 939,802.547 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
slit RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998; Ob-5310.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-6716
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, p.o., PE Maribor, Titova 38, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 15. 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, plačil-
ni pogoji, izvedbeni roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tegrad, d.d., Kamniška 41,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja KKO Stu-
denci – smer Engelsova.

7. Pogodbena vrednost:
12,322.403,60 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!): izvajalec nima podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,939.448,80 SIT, 12,322.403 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-5297.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor

Ob-6717
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, p.o., PE Maribor, Titova 38, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 16. 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, plačil-
ni pogoji, izvedbeni roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PAP Telematika, d.d., Pivo-
varniška 6, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja KKO in RNO
Lenart smer Radehova.

7. Pogodbena vrednost:
16,546.371,83 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!): izvajalec nima podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,309.574,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 21. 8. 1998; Ob-5814.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor

Ob-6718
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, p.o., PE Maribor, Titova 38, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 16. 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, plačil-
ni pogoji, izvedbeni roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PAP Telematika, d.d., Pivo-
varniška 6, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja KKO in RNO
Ptuj, smer Rabelčja vas.

7. Pogodbena vrednost:
17,228.231,77 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!): izvajalec nima podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,555.991,44 SIT, 17,228.231,77
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 21. 8. 1998; Ob-5815.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor

Ob-6719
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, p.o., PE Maribor, Titova 38, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 14. 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, plačil-
ni pogoji, izvedbeni roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tegrad, d.d., Kamniška 41,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja MK-OK Dra-
vograd in KKO Dobrije.

7. Pogodbena vrednost:
22,059.311,60 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!): izvajalec nima podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,101.459 SIT, 21,636.008,40 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-5296.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor

Ob-6725
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad občine Maribor, Grajski trg 1, 2000
Maribor.

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: reference
za tovrstna dela, ponudbena cena in rok
izvedbe, garancijski rok, usposobljenost po-
nudnika, pravočasno izpolnjevanje pogod-
benih obveznosti do naročnika na dosedaj
izvedenih delih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Stavbar IGM, d.d., Miklav-
ška 40, 2311 Hoče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del z ureditvi-
jo okolja za zgraditev 60 neprofitnih sta-
novanj v Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 535,536.595
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 578,902.132 SIT, 524,717.589 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 49 z dne 3. 7. 1998.

Stanovanjski sklad občine Maribor

Ob-6726
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
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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); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: naročilo se
ne odda, saj najnižja ponudbena vrednost
presega razpoložljiva finančna sredstva za
48,185.490 SIT.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: podhod pod železni-
ško progo na Ptuju.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 191,248.758 SIT, 188,185.490 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998.

Mestna občina Ptuj

Št. 125/98 Ob-6740
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Čren-

šovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšov-
ci, tel., faks 069/70-603.

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

3. Datum izbire: 4. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire); v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede razlog za zaklju-
ček postopka brez dodelitve naročila: ce-
na, reference, plačilni pogoji – izbran po-
nudnik je v največji meri izpolnjeval
zahtevana merila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Splošno gradbeno podjetje
Pomgrad, Nizkogradnje Murska Sobota,
d.o.o., Bakovska c. 33, 9000 Murska So-
bota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacij-
skega omrežja v KS Črenšovci, II. faza;
izgradnja kanalizacijskega omrežja s pri-
padajočimi objekti v naselju Črenšovci.

7. Pogodbena vrednost:
82,197.957,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 88,715.660,20 SIT, 79,871.487,72
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 34-35 z dne 8. 5. 1998.

Občina Črenšovci

Št. 1424 Ob-6741
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Škof-

ljica, Šmarska c. 3, 1291 Škofljica.
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: merila iz raz-
pisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalno podjetje Ljublja-
na, d.d., Tbilisijska 61, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba protiprašne
zaščite cest v Gradišču nad Pijavo Go-
rico.

7. Pogodbena vrednost:
16,733.111,69 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,759.399,34 SIT, 16,733.111,69
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998, št. 1168,
Ob-5258.

Občina Škofljica

Št. 35101-0010/98 Ob-6754
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dol

pri Ljubljani, kont. oseba Mojca Marinček,
Videm 48, 1262 Dol pri Ljubljani, tel.
061/647-201, faks 647-096.

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

3. Datum izbire: 4. 9. 1998 ob 9. uri.
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.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, plačilni pogoji, drugo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbena Operativa, d.o.o.,
Litija, Ljubljanska c. 9, Litija.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja pokopa-
liških objektov na pokopališču Dol pri
Ljubljani, kraj izvedbe: Dol pri Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost: 13,075.089
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: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,827.581 SIT, 13,075.089 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998.

Občina Dol pri Ljubljani

Ob-6772
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ro-

gašovci, Sv. Jurij 14, 9262 Rogašovci.
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); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-

stopka brez dodelitve naročila: najnižja ce-
na in druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Pomgrad ABI Grad-
nje, d.o.o., Murska Sobota, Štefana Kova-
ča 10.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno-obrtniška
in instalacijska dela z zunanjo ureditvijo
pri izgradnji Osnovne šole Sv. Jurij s te-
lovadnico in čistilno napravo v Svetem
Juriju na Goričkem.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 580,895.198 SIT, 561,582.374,30
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-4677.

Občina Rogašovci

Ob-6790
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, 1000 Ljubljana, Župan-
čičeva 6.

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 in najkrajši rok izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GP Granit, d.d., Titova c.
87, Slovenska Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: nadzidava in dozida-
va študenske depandanse v Mariboru,
Ob parku 5.

7. Pogodbena vrednost: 148,697.496
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!): 99,399.139 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3 veljavne,
od tega 2 popolni.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 267,385.460 SIT, 250,956.197 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: na-
ročnik se je odločil oddati dela v zmanjša-
nem obsegu:

– gradbena dela – v celoti,
– obrtniška in instalacijska – v zmanjša-

nem obsegu.
Za neoddana dela bo objavljen ponovni

javni razpis.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998, Ob-5020.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 110-1/98 Ob-6792A
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
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divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 133-22-51.

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

3. Datum izbire: 14. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: CP
Ljubljana, Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: krpanje z vročo as-
faltno maso na območju AC baz Postoj-
na, Ljubljana in Hrušica.

7. Pogodbena vrednost: 69,983.865
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja: 74,895.200 SIT, najnižja:
69,983.865 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998, Ob-5270A.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/98 Ob-6792B
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 133-22-51.

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

3. Datum izbire: 14. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: CP
Celje, Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija vozišča na
avtocesti A1 Šentilj – Koper, pododsek
Celje – Arja vas, na odseku 40.

7. Pogodbena vrednost: 132,695.100
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja: 136,454.200 SIT, najnižja:
132,695.100 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998, Ob-5270C.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-6818
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana, Občina Trbovlje, Leninov trg 4,
1420 Trbovlje.

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: reference,
rok, finančna usposobljenost, kadri, cena,
garancije, lokalni kooperanti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Zasavje, d.d., Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: GOI z zun. ureditvijo
športne dvorane, dozidava, nadzidava in
adaptacija Srednje strojne šole.

Kraj izvedbe: Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 788,503.022

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 891,878.373 SIT, 716,281.821 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-5034.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 1262-9/98-7 Ob-6834
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Voj-

nik, Keršova 1, Vojnik.
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: reference,
ponudbena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Isar, d.o.o., Petelinškova
13, 3212 Vojnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija plazenja tal
pri stanovanjem objektu Medved–Brdce
nad Dobrno 8, Dobrna.

7. Pogodbena vrednost: 4,685.730 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,561.452,04 SIT, 4,685.730 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-5596.

Občina Vojnik

Št. 8/1-1/462-10-1/98 Ob-6858
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., PE Nova Gorica, Kidričeva 17,
Nova Gorica.

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

3. Datum izbire: 18. 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 izdelave, splošne reference ter
reference že opravljenih del za naročnika
ter prilagodljivost specifičnim zahtevam na-
ročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Mensel, d.o.o., Cesta v Gorice 37,
Ljubljana – KKO in RNO Dornberk ter od-
cep OK za Dornberk;

2. PAP Telematika, d.d., Pivovarniška
6, Ljubljana – KKO Nova Gorica;

3. Tegrad, d.d., Kamniška 41, Ljub-
ljana – KKO in RNO Soča;

4. Skrt Drago, s.p., Telekomunikaci-
je, Gregorčičeva 2, Tolmin – KKO in RNO
Log pod Mangartom;

5. Mensel, d.o.o., Cesta v Gorice 37,
Ljubljana – Optične povezave UE, Projekt
za KBM V Novi Gorici.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbe-
nih del ter kraj izvedbe:

1. telefonsko kabelsko omrežje
KKO in RNO Dornberk ter odcep optič-
nega kabla za Dornberk;

2. telefonsko kabelsko omrežje
KKO Nova Gorica;

3. telefonsko kabelsko omrežje
KKO in RNO Soča;

4. telefonsko kabelsko omrežje
KKO in RNO Log pod Mangartom;

5. optične povezave UE, projekt za
KBM v Novi Gorici.

7. Pogodbena vrednost:
1. telefonsko kabelsko omrežje KKO

in RNO Dornberk ter odcep optičnega kab-
la za Dornberk: 21,282.371 SIT,

2. telefonsko kabelsko omrežje KKO
Nova Gorica: 15,269.773,57 SIT;

3. telefonsko kabelsko omrežje KKO
in RNO Soča: 45,496.588 SIT;

4. telefonsko kabelsko omrežje KKO
in RNO Log pod Mangartom: 10,159.150
SIT;

5. optične povezave UE, projekt za
KBM v Novi Gorici: 10,185.480 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb:

1. telefonsko kabelsko omrežje KKO
in RNO Dornberk ter odcep optičnega kab-
la za Dornberk: 6,

2. telefonsko kabelsko omrežje KKO
Nova Gorica: 3,

3. telefonsko kabelsko omrežje KKO
in RNO Soča: 3,

4. telefonsko kabelsko omrežje KKO
in RNO Log pod Mangartom: 5,

5. optične povezave UE, projekt za
KBM v Novi Gorici: 5.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

1. telefonsko kabelsko omrežje KKO
in RNO Dornberk ter odcep optičnega kab-
la za Dornberk: 21,282.371 SIT,
16,371.946 SIT;

2. telefonsko kabelsko omrežje KKO
Nova Gorica: 15,470.898 SIT,
15,069.248 SIT;

3. telefonsko kabelsko omrežje KKO
in RNO Soča: 45,496.588 SIT,
44,364.225 SIT;

4. telefonsko kabelsko omrežje KKO
in RNO Log pod Mangartom:
16,335.626,40 SIT, 10,159.150 SIT;

5. optične povezave UE, projekt za
KBM v Novi Gorici: 12,123.982 SIT,
9,520.529 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Nova Gorica



Stran 6234 / Št. 64-65 / 25. 9. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 61000-0002/98 Ob-6720
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Sev-

nica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 26. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, navedena v javnem razpi-
su.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Izletnik Celje, d.d., Ašker-
čeva 20, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: šolski
prevozi učencev osnovnih šol v Občini
Sevnica.

7. Pogodbena vrednost: 40 mio SIT –
orientacijska vrednost za šolsko leto
1998/99.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 223 SIT, 110 SIT.
11., 12., 13.

Občina Sevnica

Ob-6735
1. Naročnik, poštni naslov: Primorsko

dramsko gledališče Nova Gorica, Trg Ed-
varda Kardelja 5, 5000 Nova Gorica.

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

3. Datum izbire: 1. september 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): nizka cena, starost stanovanja,
bližina delovnega mesta.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Proagent Nova Gorica, Ki-
dričeva 9a, Mojca Novak Simonič, Nova
Gorica, Ul. Tolminskih puntarjev 24.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: nakup
dveh stanovanj.

7. Pogodbena vrednost: 17,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja ponudba: 15,194.522 SIT, naj-
nižja ponudba 7,050.000 SIT.

11., 12., 13.
Primorsko dramsko gledališče

Št. 04-03-6777/13-98 Ob-6744
1. Naročnik, poštni naslov: Carinska

uprava  Republike  Slovenije,  1523  Ljub-
ljana.

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): za servisno vzdrževanje avto-
mobilov carinske službe posameznih av-
tomobilskih znamk in po posameznih lo-
kacijah je bilo izbranih pet ponudnikov,
katerih ponudbe so bile v skladu z merili
naročnika (usposobljenost in sposob-
nost, rok za prevzem vozila na servis,
rok za izvršitev servisnega vzdrževanja,
cena in podaljšana garancija za posa-
mezne dele avtomobila) oziroma so bile
popolne, ustrezne in cenovno ugodne.

Javno naročilo za servisno vzdrževanje
ostalih avtomobilov carinske službe bo na-
ročnik oddal v skladu s 4. točko 41. člena
zakona o javnih naročilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– ASP, d.o.o., Jesenice, za avtomobil-
sko znamko Renault, na lokaciji carinarnice
Jesenice, v vrednosti 109.887 SIT,

– Mercator Trgoavto – Trgovina, d.d.,
Koper, za avtomobilsko znamko Renault,
na lokaciji carinarnice Koper, v vrednosti
174.661 SIT,

– Avtohiša Malgaj, d.o.o., Trbovlje, za
avtomobilsko znamko Renault, na lokaciji
carinarnice Ljubljana, za območje Ljublja-
na, v vrednosti 314.167 SIT,

– Avtohiša Kolmanic & Co., d.o.o., Ma-
ribor, za avtomobilsko znamko Opel, na lo-
kaciji carinarnice Maribor in Murska Sobo-
ta, v vrednosti 21.470 SIT,

– Avtohiša Real, d.d., Ljubljana, za avto-
mobilsko znamko Renault, na lokaciji Carin-
ske uprave RS, v vrednosti 3,725.000 SIT.

6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: po posameznih avtomobilskih znamkah
in posameznih lokacijah: 3,725.000 SIT,
po posameznih avtomobilskih znamkah in
posameznih lokacijah: 21.470 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 57 z dne 14. 8.
1998.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije

Št. 400-02-04/98(1) Ob-6773
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, p.p. 2608, Vojkova 1b.

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): izbrani najugodnejši ponudnik je
v postopku ocenjevanja dosegel najvišje šte-
vilo točk, ima ustreznejšo interdisciplinar-
no, kadrovsko sestavo z dobrim poznava-
njem in izkušnjami na področju razpisane
naloge.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za zdravstve-
no hidrotehniko Ljubljana, Jamova 2.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stro-
kovne podlage s področja voda za po-
trebe prostorskega plana RS – elementi
vodnega gospodarstva.

7. Pogodbena vrednost: 8,733.000 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 4,229.974
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,952.400 SIT, 8,733.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 51 z dne 17. 7.
1998.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-04/98(2) Ob-6774
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave 1000, Ljubljana, p.p. 2608, Vojko-
va 1b.

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): izbrani najugodnejši ponudnik je
v postopku ocenjevanja dosegel najvišje šte-
vilo točk, ter ima projektno skupino z ustrez-
no kadrovsko sestavo s poznavanjem izde-
lave baz podatkov za zaščitena območja.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Geoko, Podjetje za geo-
loške raziskave, d.o.o., Ljubljana, Rebolje-
va 7.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: digital-
na prostorska baza zaščitenih območij
vodnih virov RS.

7. Pogodbena vrednost: 1,992.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,662.500 SIT, 1,750.179 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 51 z dne 17. 7.
1998.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-04/98(3) Ob-6775
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, p.p. 2608, Vojkova 1b.

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): na javni razpis nista prispeli dve
veljavno vloženi ponudbi, zato javni razpis ni
uspel.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: kon-

cept ureditve Savinje za odsek Celje–
Laško do izliva v Savo.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 51 z dne 17. 7.
1998.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
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Št. 400-02-04/98(4) Ob-6776
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, p.p. 2608, Vojkova 1b.

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): pomanjkljivost v projektni nalogi,
zato se nobena ponudba ne izbere.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: hidro-

loška študija Pesnice (novelacija v po-
vezavi z načrtovano avtocesto).

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 51 z dne 17. 7.
1998.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-04/98(5) Ob-6777
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, p.p. 2608, Vojkova 1b.

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

3. Datum izbire: 18. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na javni razpis nista prispeli dve
veljavno vloženi ponudbi, zato javni razpis ni
uspel.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stro-

kovne podlage za oceno možnost ra-
beovodenih, opuščenih površinskih ko-
pov v namene gospodarske rabe (ribo-
gojstvo, rekreacija, namakanje, drugo)
njihovih sonaravnih ureditev in sanacij.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 51 z dne 17. 7.
1998.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-04/98(6) Ob-6778
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, p.p. 2608, Vojkova 1b.

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): izbrani najugodnejši ponudnik je
v postopku ocenjevanja dosegel najvišje šte-
vilo točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vodnogospodarski inštitut
Ljubljana, Hajdrihova 28.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: opti-
mizacija in novelacija ureditev poveza-
nih z zagotavljanjem poplavne varnosti
naselja Vipava, tudi v povezavi z načrto-
vano avtocesto.

7. Pogodbena vrednost: 3,200.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,359.490 SIT, 2,251.410 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ena
ponudba je bila izločena kot nepopolna.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 51 z dne 17. 7.
1998.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-04/98(7) Ob-6779
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, p.p. 2608, Vojkova 1b.

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): izbrani najugodnejši ponudnik je
v postopku ocenjevanja dosegel najvišje šte-
vilo točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IRGO – Inštitut za rudarstvo,
geotehnologijo in okolje Ljubljana, Slo-
venčeva 93.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: določi-
tev izhodiščnih parametrov za vrednote-
nje napredovanja erozijskih procesov str-
mih bregov vodotokov – kanjon Kokre.

7. Pogodbena vrednost: 2,553.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,670.000 SIT, 2,553.444 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 51 z dne 17. 7.
1998.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-04/98(8) Ob-6780
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, p.p. 2608, Vojkova 1b.

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

3. Datum izbire: 18. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v postopku odpiranja ponudb je
bilo ugotovljeno, da sta v predpisanem roku
oddala dva ponudnika, vendar ena od po-
nudb ni bila popolna, zato naročnik ni spre-
jel sklepa o izbiri.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: načrt

gospodarjenja z zadrževalniki in zbiral-
niki vode – kriteriji in elementi vsebin.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 51 z dne 17. 7.
1998.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-04/98(9) Ob-6781
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, p.p. 2608, Vojkova 1b.

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): izbrani najugodnejši ponudnik je
v postopku ocenjevanja dosegel najvišje šte-
vilo točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IRGO – Inštitut za rudarstvo,
geotehnologijo in okolje Ljubljana, Sloven-
čeva 93.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pripra-
va agregiranih podatkov in izdelava ka-
taloga podatkov potrebnih za izdelavo
vodnogospodarskih osnov in načrtov RS.

7. Pogodbena vrednost: 3,444.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,045.000 SIT, 3,444.210 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 51 z dne 17. 7.
1998.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-04/98 Ob-6782
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, p.p. 2608, Vojkova 1b.

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): ponovljeni razpis ni uspel, ker je
bila oddana samo ena ponudba. Po
41. členu ZJN se izdelava naloge oddala
edinemu ponudniku z neposredno pogod-
bo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vodnogospodarski inštitut
Ljubljana, Hajdrihova 28.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: institu-
cionalna ureditev vodnega gospo-
darstva v Sloveniji (Vertikalno poročilo).

7. Pogodbena vrednost: 2,996.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 919.927
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 51 z dne 17. 7.
1998.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-034/98 Ob-6783
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljub-
ljana in Občine Ajdovščina, Nova Gorica,
Vipava, Idrija, Kanal.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 21. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v postopku odpiranja ponudb je
bilo ugotovljeno, da sta v predpisanem roku
oddala dva ponudnika, vendar ena od po-
nudb ni bila popolna, zato naročnik ni spre-
jel sklepa o izbiri.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stro-

kovne podlage za varovanje kraških vod-
nih virov Trnovsko–Banjške planote.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 51 z dne 17. 7.
1998.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 110-1/98 Ob-6792C
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 133-22-51.

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

3. Datum izbire: 14. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: Ge-
oin d.o.o., Gosposvetska cesta 29, 2000
Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dokončna odmera
avtoceste z regulacijami in deviacijami
AC odseka Slivnica – Fram - BDC.

7. Pogodbena vrednost: 14,094.310
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja: 14,905.845 SIT, najnižja:
14,094.310 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998, Ob-4350B.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 2104/98 Ob-6816
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ul. 2,
8000 Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 17. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. reference,
2. usposobljenost in opremljenost

del,
3. izkušnje pri izvedbi tovrstnih del,
4. ponudbena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Novograd, d.d., Podbevško-
va 12, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:

– čiščenje in vzdrževanje javnih povr-
šin v Novem mestu,

– čiščenje in vzdrževanje javnih povr-
šin v lokalnih središčih,

– izvajanje zimske službe na javnih
površinah,

– vzdrževanje vodnjakov na Glavnem
trgu in Novem trgu v Novem mestu.

Obseg del je določen v ponudbeni razpi-
sni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: 19,342.098
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,342.098 SIT, 18,908.393,40 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 14. 8. 1998.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 009283 Ob-6817
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljublja-
na, Krekov trg 10.

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

3. Datum izbire: 10. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika so bila navedena v razpisni do-
kumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra Transmision, d.o.o.,
Stegne 11, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba sistema povezave med lokalnimi ra-
čunalniškimi omrežji, JP Vodovod-Kana-
lizacija, d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 27,645.802
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 51,970.836,70 SIT, 27,645.802 SIT.
11. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen 19. 6. 1998 pod št. 46.
12. Datum in številka objave ponovnega

javnega razpisa v Uradnem listu RS: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Su 83/98-11 Ob-6826
1. Naročnik, poštni naslov: Ustavno so-

dišče Republike Slovenije, Beethovnova
10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev objavljen v Ur. l. RS, št. 56 z dne
7. 8. 1998, Ob-5511.

3. Datum izbire: 3. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: merila na-

vedena v razpisni dokumentaciji: celovitost
ponudbe, reference, cena, rok izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GP Energoplan, d.d., Ljub-
ljana, Pod hribom 55, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va, dobava in montaža opreme za klet,
pritličje in drugo nadstropje zgradbe na
Beethovnovi 10 v Ljubljani.

7. Pogodbena cena: 20,480.107,17
SIT.

8. Število prejetih ponudb: tri ponudbe.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

vrednost najvišje ponudbe je
25,507.775,40 SIT, vrednost najnižje po-
nudbe pa je 21,689.647 SIT.

10.
Ustavno sodišče Republike Slovenije

Št. 64-98-2311 Ob-6833
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lju-

tomer, kont. oseba Suzana Lovrenc, Vrazo-
va 1, Ljutomer, tel. 069/81-712, soba 213,
faks 069/81-610.

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

3. Datum izbire: izbor najugodnejšega
ponudnika za opravljanje prevozov šo-
loobveznih otrok v Občini Ljutomer za
šolsko leto 1998/99 je bil opravljen dne
19. 8. 1998 v prostorih Občine Ljutomer,
Vrazova 1.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): cena za prevoženi kilometer, re-
ference ponudnika in druga merila, navede-
na v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Certus Maribor, d.d., Linhartova ulica
22, Maribor,

– Avtobusni promet Murska Sobota,
d.d., Bakovska ulica 29a, Murska Sobota,

– Ivan Gaube, Stara cesta 28, 9240 Lju-
tomer,

– Zdenko Novak iz Radomerja 14g,
9240 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– Certus Maribor, d.d., na relaciji rednih

linij Osnovnih šol: Ivana Cankarja Ljutomer
in Mala Nedelja,

– Avtobusni promet Murska Sobota,
d.d., na relaciji Osnovnih šol: Križevci pri
Ljutomeru, Mala Nedelja, Ivana Cankarja
Ljutomer, Cvetka Golarja Ljutomer,

– Ivan Gaube na relaciji Osnovnih šol:
Cezanjevci, Mala Nedelja, Cvetka Golarja
Ljutomer in Križevci pri Ljutomeru,

– Zdenko Novak na relaciji Osnovnih šol:
Stročja vas, Razkrižje in Ivana Cankarja Lju-
tomer.

7. Pogodbena vrednost:
– Certus Maribor, d.d.: 0–5 km – 380

SIT za učenca na dan,
6–10 km – 440 SIT za učenca na dan,
11–15 km – 500 SIT za učenca na dan,
na vseh relacijah velja 50% popust za

otroke do 10 let;
– Avtobusni promet Murska Sobota: 199

SIT/km – 50 sedežni avtobus,
– Ivan Gaube s.p.: 136,5 SIT/km – 30

sedežni avtobus,
75 SIT/km – 9 sedežni kombi,
– Novak Zdenko s.p.: 175 SIT/km – 50

sedežni avtobus,
160 SIT/km – 34 sedežni avtobus,
65 SIT/km – 9 sedežni kombi.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: vrednost najvišje ponudbe je 199
SIT/km – 50 sedežni avtobus (šolski avto-
bus), oziroma 11–15 km – 500 SIT za
učence na dan vseh relacij (redna linija) ter
vrednost najnižje ponudbe je 65 SIT/km –
9 sedežni kombi oziroma 0–5 km – 380
SIT za učenca na dan vseh relacij (redna
linija).

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: na jav-
ni razpis so prispele 4 ponudbe, vse so bile
veljavne ter po pregledu ponudb tudi popol-
ne. Postopek za izbor je potekal brez po-
sebnosti.

12., 13.
Občina Ljutomer

Ob-6786
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: strokovna komisija
za izvedbo javnega naročila, ki je bila imeno-
vana s sklepom o pričetku oddaje javnega
naročila št. 404-08-129/98 z dne 13. 8.
1998, je na podlagi prejete dokumentacije
ugotovila, da je dobavitelj edini na domačem
trgu pooblaščen s strani proizvajalca za uvoz
rezervnih delov za teptalni stroj Kaessbohrer.
Na podlagi te ugotovitve se je strokovna ko-
misija odločila, da odda zadevno javno naro-
čilo po 4. točki prvega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: izbira je bila izvedena s
sklepom o oddaji javnega naročila št.
404-08-192/98 z dne 14. 9. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): kvaliteta in cene rezervnih delov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tehnounion, zastopstvo tu-
jih firm, izvoz in uvoz, d.d., Vošnjakova ul.
12, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za obram-
bo Republike Slovenije, Vadbeni center Po-
kljuka, Rudno polje, 4247 Zg. Gorje.

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

1. filter hidroolja – 3 kosi,
2. oljni čistilec – 2 kosa,
3. ščitnik zadnjega mostu – 2 kosa,
4. PVC ščitnik freze – desni –

1 kos,
5. tesnilo pokrova ventilov – 1 kos,
6. letev Al 1550 mm – 10 kosov,
7. mreža za plug – desna – 1 kos,
8. steklo zadnje luči – levo – 1 kos,
9. steklo zadnje luči – desno –

1 kos,

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

10. grelec hladilne tekočine –
1 kos,

11. gumi trak – 10 kosov.
7. Pogodbena vrednost: 965.784,75

SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik od-

dal podizvajalcem ali tretjim (podatke od 4. do
10. točke navesti za vsako pogodbo posebej,
če je bilo naročilo oddano po delih!): izvajalec
je edini dobavitelj zadevnega blaga.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Ministrstvo za obrambo

Št. 008493 Ob-6811
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: nakup poslov-
nega prostora v Jurovskem dolu – primeren
poslovni prostor na ustrezni lokaciji, nudi le
izbrani ponudnik.

3. Datum izbire: 17. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustrezna in edina lokacija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Mercator SVS, d.d., Rogoz-
niška 8, 2250 Ptuj.

6. (a) Kraj dobave: Jurovski dol.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je

potrebno dobaviti: poslovni prostor 89 m2.
7. Pogodbena vrednost: 12,800.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik od-

dal podizvajalcem ali tretjim (podatke od 4. do
10. točke navesti za vsako pogodbo posebej,
če je bilo naročilo oddano po delih): ne.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,800.000 SIT, Mercator SVS, d.d.,
Rogozniška 8, 2250 Ptuj.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: ne.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-6812
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 7. točka prve-
ga odstavka zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 9. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): kompatibilnost opreme, kratek rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Krebe Tippo, Tovarna indu-
strijske pralne procesne opreme, d.o.o.,
Špelina 19, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava in montaža treh pral-
nih strojev PCH-35-E z ločenimi kontami-
niranimi in čistimi deli ter usposabljanjem.

7. Pogodbena vrednost: 11,012.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,012.000 SIT, 9,875.250 SIT.
11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 404-08-129/98-1219 Ob-6813
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: strokovna komisija
za izvedbo javnega naročila, ki je bila imeno-
vana s sklepom o pričetku oddaje javnega
naročila št. 404-08-129/98 z dne 9. 7.
1998, je na podlagi analize prejete doku-
mentacije ugotovila, da je ponudnik edini pro-
izvajalec zadevnih ciklirno testnih naprav in
adapterjev.

3. Datum izbire: št. sklepa o oddaji jav-
nega naročila 404-08-129/98 z dne 9. 9.
1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– kvaliteta ponujenega blaga,
– dobavni roki in cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Metrel, d.d., Horjul 188,
1354 Horjul.

6. (a) Kraj dobave: MORS – Uprava za
logistiko, Tehnični zavod – Centralno teh-
nično skladišče, Vojašnica FRS, Leskoško-
va 7, 1260 Ljubljana.

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

1. Ciklirno testna naprava MA
4175 – 21 kosov,

2. Ciklirno testna naprava MA
4176 – 6 kosov,

3. Adapterji za ciklirno testne na-
prave:

– RRU-1 – 105 kosov,
– Ročna postaja RACAL – 105 ko-

sov,
– MALJUTKA – 30 kosov,
– YAESU – 105 kosov,
– MTOROLA – 105 kosov,
– TNC 2188 – 105 kosov,
4. Adapter TNC 2188 – 300 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 9,150.724 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik od-

dal podizvajalcem ali tretjim (podatke od 4. do
10. točke navesti za vsako pogodbo posebej,
če je bilo naročilo oddano po delih!): izvajalec
je edini proizvajalec zadevne opreme.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 4/98-158 Ob-6742
1. Naročnik, poštni naslov: Kmetijstvo Vi-

pava, d.d., Šempeter pri Gorici, 5290 Šem-
peter.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih
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nu zakona o javnih naročilih: med ponudni-
ki, ki so sodelovali v razpisu, je bil IMP
Promont Montaža, glede na popolnost po-
nudbe, ceno, reference in garancijski rok,
izbran kot najustreznejši ponudnik.

3. Datum izbire: 16. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, rok izgradnje in
garancijski rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IMP Promont Montaža,
d.o.o., Ljubljana-Črnuče, Pot k sejmišču 30.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: namakalni sistem Vo-
gršček, južni krak, prevezava in rekon-
strukcija črpališča Renče, Renče.

7. Pogodbena vrednost: 37,940.233 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posegej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): 17,041.311 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 45,102.755 SIT, 37,940.233 SIT.
11., 12.

Kmetijstvo Vipava, d.d.,
Šempeter pri Gorici

Št. 2102/98 Ob-6814
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, 8000
Novo mesto.

2.
3. Datum izbire: 16. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): je cenovno najugodnejši, ima
zahtevane reference in je sposoben izvajati
razpisana dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Malkom Novo mesto, d.o.o.,
Ljubljanska cesta 1, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja fekalne ka-
nalizacije OBRH – I. faza.

7. Pogodbena vrednost: 16,016.064
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,864.544 SIT, 16,016.064 SIT.
11., 12.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 355-00-13/98 Ob-6714
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki

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

prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: reference in izkušnje strokovnih
kadrov izbranega ponudnika pri obdelavi po-
datkov s področja ravnanja z odpadki. V
skladu z navedeno strokovno usposoblje-
nostjo bo možna uskladitev oznak nevarnih
in posebnih odpadkov po predpisih EU.

3. Datum izbire: 16. 6. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference ponudnika in njegove
projektne skupine glede na predmet javne-
ga naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: NTF, Oddelek za kemijsko
izobraževanje in informatiko, Vegova 4,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: evi-
dence nevarnih in posebnih odpadkov.

7. Pogodbena vrednost: 2,5 mio SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 750-001/98 Ob-6791
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 9. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zanesljivost delovanja, priporoči-
la Eurocontrol, dosedanja oprema.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Airsys ATM, Robert-Bosch
Strasse 25, 63225 Langen, Germany.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
bava in nadgradnja prikazovalnega pod-
sistema sistema za nadzor zračnega
prometa RS (LAS-a) v Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost: 802.200 DEM.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Uprava RS za zračno plovbo

Št. 579/98 Ob-6729
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
kont. oseba Jožica Miklavčič Kerš, dipl. ek.,
Celjska cesta 37, Vojnik, tel. 063/772-311,
772-010, faks 063/772-593.

2. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in DE
Ravne pri Šoštanju, Ravne 18, Šoštanj.

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nezdravstveni material –
živila in material za prehrano:

a) sadje in zelenjava – 6,000.000 SIT:
1. sadje južno – 1,000.000 SIT,
2. sadje domače – 1,100.000 SIT,
3. zelenjava – 3,900.000 SIT,
b) kruh in pekovsko pecivo –

4,200.000 SIT,
c) mlevski izdelki in testenine –

1,400.000 SIT,
d) meso in mesni izdelki –

13,000.000 SIT,
e) mleko, mlečni izdelki, zmrznjena ze-

lenjava in zmrznjeni izdelki – 8,000.000 SIT,
f) jajca – 800.000 SIT,
g) splošno prehrambeno blago –

15,000.000 SIT.
Količine blaga so razvidne iz predraču-

nov posamezne grupe, skupine oziroma
podskupine, ki so sestavni del razpisne do-
kumentacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
48,400.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, kont. oseba Magda Novak, Celjska
cesta 37, Vojnik.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 16. 10. 1998, po
enodnevni predhodni najavi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT, negotovinsko plačilo, na račun št.
50700-603-31887.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 26. 10. 1998 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave, Celjska
cesta 37, Vojnik.

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 (grupe, skupine in podskupine).

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 10. 1998 ob 9. uri, sejna soba uprave,
na naslovu: JZ Psihiatrična bolnišnica Voj-
nik, odpiranje vodi Sabina Arčan, pravnica,
Celjska cesta 37, Vojnik.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati

ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): pogoji, opredeljeni v 40. členu ZJN.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo samo
pismeno na naslovu kot pod 1. točko.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in
najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 11. 1998.

Ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 27. 11. 1998.
10., 11.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik
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Št. 579/98 Ob-6730
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kont.
oseba Jožica Miklavčič Kerš, dipl. ek., Celj-
ska cesta 37, Vojnik, tel. 063/772-311,
772-010, faks 063/772-593.

2. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: nezdravstveni material – či-
stilna in pralna sredstva:

a) čistilna sredstva – 3,000.000 SIT:
b) papirna konfekcija – 1,700.000 SIT,
c) vreče polietilen – 600.000 SIT,
d) pralna sredstva – 1,200.000 SIT.

Količine blaga so razvidne iz predračunov
posamezne grupe oziroma skupine, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
6,500.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti: JZ Psihiatrična bolnišnica Voj-
nik, kont. oseba Magda Novak, Celjska ce-
sta 37, Vojnik.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 5. 10. 1998, po
enodnevni predhodni najavi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT, negotovinsko plačilo, na račun št.
50700-603-31887.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ Psihiatrična bolnišnica Voj-
nik, prevzemnik tajništvo uprave, Celjska ce-
sta 37, Vojnik.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila
(grupe, skupine).

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 10. 1998 ob 9. uri, sejna soba uprave,
na naslovu: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
odpiranje vodi Sabina Arčan, pravnica, Celj-
ska cesta 37, Vojnik.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati

ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): pogoji, opredeljeni v 40. členu ZJN.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: dodatne informacije se dobijo samo pi-
smeno na naslovu kot pod 1. točko.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in naj-
nižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 27. 10. 1998.

Ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 13. 11. 1998.
10., 11.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 575/98 Ob-6731
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kont.

oseba Jožica Miklavčič Kerš, dipl. ek., Celj-
ska cesta 37, Vojnik, tel. 063/772-311,
772-010, faks 063/772-593.

2. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in DE
Ravne pri Šoštanju, Ravne 18, Šoštanj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: nezdravstveni material – ku-
rilno olje, 250.000 litrov.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti: JZ Psihiatrična bolnišnica Voj-
nik, kont. oseba Magda Novak, Celjska ce-
sta 37, Vojnik.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 9. 10. 1998, po
enodnevni predhodni najavi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT, negotovinsko plačilo, na račun št.
50700-603-31887.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ Psihiatrična bolnišnica Voj-
nik, prevzemnik tajništvo uprave, Celjska ce-
sta 37, Vojnik.

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

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 10. 1998 ob 9. uri, sejna soba uprave,
na naslovu: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
odpiranje vodi Sabina Arčan, pravnica, Celj-
ska cesta 37, Vojnik.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati

ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): pogoji, opredeljeni v 40. členu ZJN.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: dodatne informacije se dobijo samo pi-
smeno na naslovu kot pod 1. točko.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in naj-
nižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 3. 11. 1998.

Ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 20. 11. 1998.
10., 11.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 577/98 Ob-6732
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kont.
oseba Jožica Miklavčič Kerš, dipl. ek., Celj-
ska cesta 37, Vojnik, tel. 063/772-311,
772-010, faks 063/772-593.

2. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: zdravstveni material – zdravi-
la in laboratorijski material; količine blaga
so razvidne iz predračuna, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 1.
1999, zaključek 31. 12. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti: JZ Psihiatrična bolnišnica Voj-
nik, kont. oseba Magda Novak, Celjska ce-
sta 37, Vojnik.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 16. 10. 1998, po
enodnevni predhodni najavi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT, negotovinsko plačilo, na račun št.
50700-603-31887.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 26. 10. 1998 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ Psihiatrična bolnišnica Voj-
nik, prevzemnik tajništvo uprave, Celjska ce-
sta 37, Vojnik.

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

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 10. 1998 ob 9. uri, sejna soba uprave,
na naslovu: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
odpiranje vodi Sabina Arčan, pravnica, Celj-
ska cesta 37, Vojnik.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati

ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): pogoji, opredeljeni v 40. členu ZJN.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: dodatne informacije se dobijo samo pi-
smeno na naslovu JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, kont. oseba Jožca Podpečan, VMS,
Celjska cesta 37, Vojnik.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in naj-
nižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje do 12. 11. 1998.

Ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 27. 11. 1998.
10., 11.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Ob-6763
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardelje-
va ploščad 26, Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. (a) Kraj dobave: centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid,
ali druga lokacija naročnika, ki jo bo navedel
v posameznem naročilu.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: priznanja MORS, spominski
znaki, plošče in značke, listine, razna ko-
vinska galanterija.

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

3. Predvideni čas dobave: sukcesivno 12
mesecev.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti: Ministrstvo za obrambo RS,
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Uprava za logistiko, Kardeljeva pl. 24, Ljub-
ljana, kont. oseba Boštjan Purkat, tel.
171-25-85, soba št. 365, vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 16. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT, z virmanom (z navedbo polnega naslo-
va in št. javnega razpisa MORS PUS
21/98), na račun št. 50100-637-55216.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
PUS 21/98 – Priznanja MORS in ostala
kovinska galanterija”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 10. 1998 ob 9. uri, na naslovu: Mini-
strstvo za obrambo RS, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, soba št. 150.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– izpolnjevanje tehničnih pogojev,
– kapacitete,
– odzivni čas od naročila.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardelje-
va pl. 25, kont. oseba Jasna Ravnikar, med
8. in 9. uro, vse po predhodni telefonski
najavi na št. 061/171-22-92.

10., 11.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 01.4-70/13-98 Ob-6784
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potr-
ča, Potrčeva 23–25, 2250 Ptuj,
062/772-451.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica dr.
Jožeta Potrča, Potrčeva 23–25, 2250 Ptuj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: material za popravila in
vzdrževanje – specifikacija v razpisni do-
kumentaciji.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
13,700.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: od 1. 12.
1998 do 1. 12. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: pravna služba, Aleksander
Voda.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 6. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT, negotovinsko na račun št.
52400-603-31317.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica dr. Jože-
ta Potrča, Potrčeva 23–25, 2250 Ptuj, taj-
ništvo, prevzemnica Emica Flajšman.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 10. 1998 ob 9. uri, na naslov: Splošna
bolnišnica dr. Jožeta Potrča, Potrčeva 23–
25, Ptuj, uprava.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

1. potrdilo, da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije; lahko fo-
tokopija,

2. sodno overjeno dokazilo o registraci-
ji, ki ni starejše od 30 dni oziroma obrtno
dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne in
obrti podobne dejavnosti; original,

3. dokazilo, da ni bila proti ponudniku
izdana pravnomočna sodna odločba, ki ka-
že na ponudnikovo nestrokovnost; original,

4. dokazilo, da je poravnal davke in pris-
pevke določene z zakonom; fotokopija,

5. BON 1 in 2 ali BON3, ne starejše od
30 dni; original,

6. izjavo, da lahko zagotovi zahtevane
letne količine za najmanj 10% blaga iz posa-
mezne podskupine oziroma skupine razpi-
sanega blaga,

7. izpolnjen obrazec za reference s pri-
loženimi pogodbami,

8. izjavo o plačilnih pogojih,
9. izjavo o zagotavljanju dostave blaga,
10. izjavo o dostavi cenikov,
11. izjavo o dobavnem času,
12. izjavo, da bo na zahtevo naročnika

poslal vzorec blaga,
13. izjavo o zagotavljanju kontrole kako-

vosti.
9., 10.

Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj

Št. 01.4-68/22-98 Ob-6785
98-2236

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potr-
ča, Potrčeva 23–25, 2250 Ptuj,
062/772-451.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča, Potrčeva 23–25, 2250
Ptuj.

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

A) meso:
govedina – 6.480 kg,
teletina – 2.776 kg,
svinjina – 5.662 kg,
zajčje – 1.948 kg,
perutnina – 14.188 kg,
ribe – 780 kg,
izdelki iz mesa – 9.205 kg;
B) mleko, mlečni izdelki in zmrznjeni

izdelki:
mleko in mlečni izdelki: specifikacija

v razpisni dokumentaciji;
zmrznjeni izdelki: 2157 kg.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 12.

1998 do 1. 12. 1999.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: pravna služba, Aleksander
Voda.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 6. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT, negotovinsko na račun št.
52400-603-31317.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica dr. Jože-
ta Potrča, Potrčeva 23–25, 2250 Ptuj, taj-
ništvo, prevzemnica Emica Flajšman.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 10. 1998 ob 9. uri, na naslov: Splošna
bolnišnica dr. Jožeta Potrča, Potrčeva 23–
25, Ptuj, uprava.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

1. potrdilo, da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije; lahko fo-
tokopija,

2. sodno overjeno dokazilo o registraci-
ji, ki ni starejše od 30 dni oziroma obrtno
dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne in
obrti podobne dejavnosti; original,

3. dokazilo, da ni bila proti ponudniku
izdana pravnomočna sodna odločba, ki ka-
že na ponudnikovo nestrokovnost; original,

4. dokazilo, da je poravnal davke in pris-
pevke določene z zakonom; fotokopija,

5. BON 1 in 2 ali BON3, ne starejše od
30 dni; original,

6. izjavo, da lahko zagotovi zahtevane
letne količine za najmanj 10% blaga iz posa-
mezne podskupine oziroma skupine razpi-
sanega blaga,

7. izpolnjen obrazec za reference s pri-
loženimi pogodbami,

8. izjavo o plačilnih pogojih,
9. izjavo o zagotavljanju dostave blaga,
10. izjavo o dostavi cenikov,
11. izjavo o dobavnem času,
12. izjavo, da bo na zahtevo naročnika

poslal vzorec blaga,
13. izjavo o zagotavljanju kontrole kako-

vosti.
9., 10.

Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj

Ob-6843
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, 3000 Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-050.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti (50. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje.

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

Okvirna količina blaga je razvidna iz raz-
pisne dokumentacije.

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

Dobavitelj se lahko poteguje za naročilo
po skupinah:

A) rentgenski filmi,
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B) RTG potrošni material.
Dobavitelj mora ponuditi najmanj 20%

blaga po posamezni skupini.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

18,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo oddajali posamično: ocenjena vred-
nost skupine A je 15,000.000 SIT, skupine
B pa 3,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.

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

6. (a) Poln naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumenatacijo.

Razpisno dokumentacijo dobite v Lekar-
ni Splošne bolnišnice Celje pri Vlasti Oštir
med 8. in 13. uro, tel. 063/441-133 int.
21-61, faks 063/482-055 po enodnevni
predhodni najavi po faksu in predložitvi do-
kazila o plačilu razpisne dokumentacije.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): za razpi-
sno dokumentacijo je potrebno plačati
5.000 SIT na žiro račun št.
50700-603-31871.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 26. 10. 1998 do
12. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v Splošni bolni-
šnici Celje, v sejni sobi kirurgije dne 30. 10.
1998 ob 8. uri.

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

Za zavarovanje resnosti ponudbe je po-
trebno predložiti bančno garancijo v višini
10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do
31. 12. 1998.

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

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

Kot ponudnik lahko sodeluje vsaka prav-
na ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana do-
voljenja. Zahteve glede finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti so razvidne iz raz-
pisne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: do 31. 12. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila: merilo
za dodelitev naročila je končna cena.

15. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba naročnika je Blaga Kazievska
Jerič, mag. farm., tel. 063/441-133, faks
063/482-055.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu: namera o naročilu je bila objavlje-
na 11. 9. 1998.

Splošna bolnišnica Celje

Ob-6844
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, 3000 Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-050.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti (50. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: diagnostika in ostali le-
karniški material.

Okvirna količina blaga je razvidna iz raz-
pisne dokumentacije.

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

A) otroška in enteralna prehrana,
B) farmacevtske substance, reagenti in

kemikalije,
C) diagnostika,
D) negovalna kozmetika, razkužila.
Dobavitelj mora ponuditi najmanj 20%

blaga po posamezni skupini.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

200,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo oddajali posamično: ocenjena vred-
nost skupine A je 10,000.000 SIT, skupine
B 11,000.000 SIT, skupine C
140,000.000 SIT, skupine D pa
39,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.

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

6. (a) Poln naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumenatacijo.

Razpisno dokumentacijo dobite v Lekar-
ni Splošne bolnišnice Celje pri Vlasti Oštir
med 8. in 13. uro, tel. 063/441-133 int.
21-61, faks 063/482-055 po enodnevni
predhodni najavi po faksu in predložitvi do-
kazila o plačilu razpisne dokumentacije.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): za razpi-
sno dokumentacijo je potrebno plačati
5.000 SIT na žiro račun št.
50700-603-31871.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 26. 10. 1998 do
12. ure.

(b) Poln naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predlo-
žiti na naslov, ki je naveden pod 6. (a) točko.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v Splošni bolni-
šnici Celje, v sejni sobi kirurgije dne 27. 10.
1998 ob 8. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 10% ponudbene vrednosti z veljav-
nostjo do 31. 12. 1998.

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

drugih dokumentih: glavni pogoj plačila je
plačilni rok, ki je razviden iz razpisne doku-
mentacije.

11. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot ponudnik lahko sodeluje vsaka pravna
ali fizična oseba, ki je registrirana za dejav-
nost, ki je predmet razpisa in ima za oprav-
ljanje te dejavnosti vsa predpisana dovolje-
nja. Zahteve glede finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: do 31. 12. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila: merilo
za dodelitev naročila je končna cena.

15. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba naročnika je Blaga Kazievska
Jerič, mag. farm., tel. 063/441-133, faks
063/482-055.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu: namera o naročilu je bila objavlje-
na 11. 9. 1998.

Splošna bolnišnica Celje

Ob-6845
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, 3000 Celje, tel. 063/441-133, faks.
063/482-050.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti (50. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje.

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

Okvirna količina blaga je razvidna iz raz-
pisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za za naročilo po
skupinah:

A) laboratorijski material,
B) embalaža.
Dobavitelj mora ponuditi najmanj 20%

blaga po posamezni skupini.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

23,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo oddajali posamično: ocenjena vred-
nost skupine A je 22,000.000 SIT, skupine
B pa 1,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.

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

6. (a) Poln naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumenatacijo

Razpisno dokumentacijo dobite v Lekar-
ni Splošne bolnišnice Celje, pri Vlasti Oštir,
med 8. in 13. uro, tel. 063/441-133 int.
21-61, faks 063/482-055 po enodnevni
predhodni najavi po faxu in predložitvi doka-
zila o plačilu razpisne dokumentacije.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
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kam je potrebno znesek nakazati): za razpi-
sno dokumentacijo je potrebno plačati
5.000 SIT na žiro račun št.
50700-603-31871.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 26. 10. 1998 do
12. ure.

(b) Poln naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov, ki je naveden pod t.6 (a).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v Splošni bolni-
šnici Celje, v sejni sobi kirurgije, dne 5. 11.
1998 ob 8. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 10% ponudbene vrednosti z veljav-
nostjo do 31. 12. 1998.

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

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

Kot ponudnik lahko sodeluje vsaka prav-
na ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana do-
voljenja. Zahteve glede finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti so razvidne iz raz-
pisne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: do 31. 12. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila: merilo
za dodelitev naročila je končna cena.

15. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba naročnika je Blaga Kazievska
Jerič, mag. farm., tel. 063/441-133, faks
063/482-055.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu: namera o naročilu je bila objavlje-
na 11. 9. 1998.

Splošna bolnišnica Celje

Ob-6846
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, 3000 Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-050.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti (50. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: medicinsko sanitetno po-
trošni material.

Okvirna količina je razvidna iz razpisne
dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročilo blaga po
skupinah:

A) obvezilni material,
B) sanitetno potrošni material,
C) šivalni material,
D) leče.
Dobavitelj mora ponuditi najmanj 20%

blaga po posamezni skupini.

(č) Ocenjena vrednost naročila je
550,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo oddajali posamično: ocenjena vred-
nost skupine A) je 117,000.000 SIT, skupi-
ne B) 360,000.000 SIT, skupine C)
53,000.000 SIT in skupine D) 20,000.000
SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.

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

6. (a) Poln naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumenatacijo

Razpisno dokumentacijo dobite v Lekar-
ni Splošne bolnišnice Celje pri Vlasti Oštir
med 8. in 13. uro, tel. 063/441-133 int.
21-61, faks 063/482-055 po enodnevni
predhodni najavi po faksu in predložitvi do-
kazila o plačilu razpisne dokumentacije.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): za razpi-
sno dokumentacijo je potrebno plačati
5.000 SIT na žiro račun št.
50700-603-31871.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 26. 10. 1998 do
12. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v Splošni bolni-
šnici Celje, v sejni sobi kirurgije dne 28. 10.
1998 ob 8. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 10% ponudbene vrednosti z veljav-
nostjo do 31. 12. 1998.

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

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

Kot ponudnik lahko sodeluje vsaka prav-
na ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana do-
voljenja. Zahteve glede finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti so razvidne iz raz-
pisne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 31. 12.
1998.

14. Merila za dodelitev naročila: merilo
za dodelitev naročila je končna cena.

15. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba naročnika je Blaga Kazievska
Jerič, mag. farm., tel. 063/441-133, faks
063/482-055.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
naročilu je bila objavljena 11. 9. 1998.

Splošna bolnišnica Celje

Ob-6847
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, 3000 Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-050.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti (50. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje.

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

Okvirna količina blaga je razvidna iz raz-
pisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročilo po skupi-
nah (A, B...) ali podskupinah (1,2,...):

A) sadje in zelenjava,
1. sadje,
2. kmetijski izdelki,
3. zelenjava sveža,
4. zelenjava in sadje - zmrznjeno,
B) kruh in pekovsko pecivo,
C) mlevski izdelki in testenine,
D) meso, ribe (sveže in zmrznjene) in

izdelki iz mesa,
E) mleko in mlečni izdelki,
F) olje, kis in jajca,
G) sokovi, sirupi in mineralna voda,
H) splošno prehrambeno blago.
Dobavitelj mora ponuditi najmanj 10%

blaga po posamezni skupini ali podskupini.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

200,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: od

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

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

lahko zahteva razpisno dokumenatacijo.
Razpisna dokumentacija se lahko dobi v

tajništvu pomočnika direktorja za finance
Splošne bolnišnice Celje, Gregorčičeva 3,
pri Mileni Vulovič, med 8. in 13. uro, tel.
063/441-133, faks 063/481-219 po enod-
nevni predhodni najavi po faksu in predložitvi
dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 10. 1998
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): za razpi-
sno dokumentacijo je potrebno plačati 5.000
SIT na žiro račun št. 50700-603-31871.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 26. 10. 1998 do
12. ure.

(b) Poln naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predlo-
žiti na naslov, ki je naveden pod 6.a) točko.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v Splošni bolni-
šnici Celje, v sejni sobi kirurgije, dne 4. 11.
1998 ob 8. uri.

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

Za zavarovanje resnosti ponudbe je po-
trebno predložiti bančno garancijo v višini
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10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do
31. 12. 1998.

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

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

Kot ponudnik lahko sodeluje vsaka prav-
na ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana do-
voljenja. Zahteve glede finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti so razvidne iz raz-
pisne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: do 31. 12. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila: merilo za
dodelitev naročila je najnižja končna cena.

15. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba naročnika je Matjaž Štinek,
dipl. ek., tel. 063/441-133, faks
063/482-050.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu: namera o naročilu je bila objavlje-
na 11. 9. 1998.

Splošna bolnišnica Celje

Ob-6848
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, 3000 Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-050.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti (50. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: material za popravila in
vzdrževanje, tekstilni izdelki in splošni
inventar.

Okvirna količina blaga je razvidna iz raz-
pisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročilo po skupi-
nah (1, 2, 3,...):

1. material za popravila in vzdrževanje;
Tekstilni izdelki:

2. bolniško perilo,
3. delovna oblačila,
4. operacijsko perilo;

Splošni drobni inventar:
5. medicinski,
6. kuhinjski,
7. orodje,
8. zaščitna sredstva,
9. ostalo.

Dobavitelj mora ponuditi najmanj 50%
blaga po posamezni skupini.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
110,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.

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

6. (a) Poln naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
tajništvu pomočnika direktorja za finance

Splošne bolnišnice Celje, Gregorčičeva 3
pri Mileni Vulovič med 8. in 13. uro, tel.
063/441-133, faks 063/481-219 po
enodnevni predhodni najavi po faksu in
predložitvi dokazila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 10. 1998
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): za razpi-
sno dokumentacijo je potrebno plačati
5.000 SIT na žiro račun št.
50700-603-31871.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 26. 10. 1998 do
12. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v Splošni bolni-
šnici Celje, v sejni sobi kirurgije dne 2. 11.
1998 ob 8. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 10% ponudbene vrednosti z veljav-
nostjo do 31. 12. 1998.

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

11. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot ponudnik lahko sodeluje vsaka pravna
ali fizična oseba, ki je registrirana za dejav-
nost, ki je predmet razpisa in ima za oprav-
ljanje te dejavnosti vsa predpisana dovolje-
nja. Zahteve glede finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: do 31. 12. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila: merilo za
dodelitev naročila je najnižja končna cena.

15. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba naročnika je Matjaž Štinek,
dipl.oec., tel. 063/441-133, faks
063/482-050.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu: namera o naročilu je bila objavlje-
na 11. 9. 1998.

Splošna bolnišnica Celje

Ob-6849
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, 3000 Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-050.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti (50. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: režijski material, pisarniški
material in pralna in čistilna sredstva.

Okvirna količina blaga je razvidna iz raz-
pisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročilo po skupi-
nah (1,2,3, ...):

režijski material,
1. papirna konfekcija,
2. PVC in polietilenski program,
3. žarnice in baterijski vložki,
4. ostali režijski material,
pisarniški material,
5. obrazci,
6. pisarniški material,
pralna in čistilna sredstva,
7. pralna sredstva,
8. čistilna sredstva in industrijska sol.
Dobavitelj mora ponuditi najmanj 50%

blaga po posamezni skupini.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

100,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: od

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

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

lahko zahteva razpisno dokumenatacijo.
Razpisna dokumentacija se lahko dobi v

tajništvu pomočnika direktorja za finance
Splošne bolnišnice Celje, Gregorčičeva 3,
pri Mileni Vulovič, med 8. in 13. uro, tel.
063/441-133, fax. 063/481-219 po enod-
nevni predhodni najavi po faxu in predložitvi
dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): za razpi-
sno dokumentacijo je potrebno plačati 5.000
SIT na žiro račun št. 50700-603-31871.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 26. 10. 1998 do
12. ure.

(b) Poln naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov, ki je naveden pod t.6 (a).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v Splošni bolni-
šnici Celje, v sejni sobi kirurgije dne 3. 11.
1998 ob 8. uri.

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

Za zavarovanje resnosti ponudbe je po-
trebno predložiti bančno garancijo v višini
10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do
31. 12. 1998.

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

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

Kot ponudnik lahko sodeluje vsaka prav-
na ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana do-
voljenja. Zahteve glede finančno-poslovne



Stran 6244 / Št. 64-65 / 25. 9. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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

in tehnične sposobnosti so razvidne iz raz-
pisne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 31. 12.
1998.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): merilo za
dodelitev naročila je najnižja končna cena.

15. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba naročnika je Matjaž Štinek,
dipl. ek., tel. 063/441-133, faks
063/482-050.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu: namera o naročilu je bila objavlje-
na 11. 9. 1998.

Splošna bolnišnica Celje

Ob-6836
1. Naročnik: Agencija Republike Slove-

nije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kot-
nikova 28, 1000 Ljubljana, št. telefaksa
061/13-16-011

2. Vrsta storitve in opis: izbor ocenje-
valcev za vrednotenje delnic oziroma
poslovnih deležev v lasti države.

Ocenjena vrednost naročila:
36,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: ok-

tober 1998 – februar 1999.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, kontaktna oseba Dra-
gica Hvala, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
tel. 061/13-19-030, faks 061/13-16-011.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumentaci-
ja je na razpolago od 25. 9. 1998 do 9. 10.
1998 vsak delovni dan od 9. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): za pla-
čilo razpisne dokumentacije je potrebno na-
kazati 10.000 SIT na žiro račun št.
50105-603-54747.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki jih bo Agencija prejela najkasneje
do 15. 10. 1998 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Ponudba
- ne odpiraj“, z navedbo predmeta naročila in
z naslovom naročnika in pošiljatelja.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 10. 1998 ob 13. uri, na naslovu: Agen-

cija Republike Slovenije za prestrukturira-
nje in privatizacijo, I. nadstropje, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudbe lahko oddajo fizič-
ne osebe.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): dokazilo o veljavni registra-
ciji ponudnika za dejavnost, ki je predmet
naročila (licenca za ocenjevanje vrednosti
podjetij); nekaznovanost; ter drugi pogoji
navedeni v razpisni dokumentaciji.

10. Merila za ugotavljanje in priznanje
sposobnosti ponudnika: reference, strokov-
nost in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje do 28. 10. 1998.

Agencija RS za prestrukturiranje
in privatizacijo

Ob-6850
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, 3000 Celje, tel. 063/441-133, faks
063/485-701.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti (50. člen ZJN).

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: gradbeno-obrtniška dela.

Ocenjena vrednost naročila je
130,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ce-
lje, Celje.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: navedbe o tem so v razpisni
dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: na-
vedbe o tem so v razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki
morajo navesti imena in strokovne kvalifikaci-
je osebja v skladu z razpisno dokumentcijo.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi za
samo del storitev.

Ponudniki se lahko potegujejo za javno
naročilo za vse segmente v celoti ali pa po
posameznih segmentih, kot sledi:

segment I, gradbeno-obrtniška dela,
1. betonska in tesarska dela,
2. zidarska dela,
3. kanalizacija,
4. krovsko-kleparska dela,
5. mizarska dela,
6. keramičarska dela,
7. podopolagalska dela,
8. slikoplekarska dela,
ocenjena vrednost: 60,000.000 SIT;
segment II: elektro instalacije,
ocenjena vrednost: 35,000.000 SIT;
segment III: strojne instalacije,
ocenjena vrednost: 35,000.000 SIT.
Za posamezna naročila mora ponudnik

ponuditi celovitost ponudbe po vseh posa-
meznih segmentih I., II. in III., ki so potrebni

za izvedbo posameznega naročila. Imeti mo-
ra zmožnost izvedbe vsaj 50% del tega na-
ročila z lastnimi kapacitetami.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi svo-
je variante.

8.Trajanje naročila: od 1. 1. 1999 do
31. 12. 1999.

9. (a) Poln naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumenatacijo: raz-
pisna dokumentacija se lahko dobi v tajniš-
tvu SPV Splošne bolnišnice Celje, Oblako-
va 5, pri Marjani Žabkar, 8. in 12. uro od
ponedeljka do petka po predhodni eno-
dnevni najavi po faxu 063/485-701 in pred-
ložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumen-
tacije.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): za razpi-
sno dokumentacijo je potrebno plačati
5.000 SIT na žiro račun št.
50700-603-31871.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: ponudbe je potreb-
no predložiti do 29. 10. 1998 do 9. ure.

(b) Poln naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predlo-
žiti na naslov, ki je naveden pod 9.a) točko.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v Splošni bolni-
šnici Celje, v sejni sobi kirurgije, dne
29. 10. 1998 ob 10. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 5% ponudbene vrednosti z veljavnost-
jo do 31. 12. 1998.

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

14. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot ponudnik lahko sodeluje vsaka pravna
ali fizična oseba, ki je registrirana za dejav-
nost, ki je predmet razpisa in ima za oprav-
ljanje te dejavnosti vsa predpisana dovolje-
nja. Zahteve glede finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

15. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po poteku ro-
ka za oddajo ponudb. Ponudbe morajo biti
veljavne do 31. 12. 1998.

16. Merila za dodelitev naročila: merilo
za dodelitev naročila tistim, ki jim bo prizna-
na sposobnost, je najnižja končna cena.

17. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba naročnika je Dušan Kragelj,
dipl. inž., tel. 063/441-133, faks
063/485-701.

Vprašanja sprejema samo pisno.
Splošna bolnišnica Celje
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Javni razpisi

Št. 0081/98 Ob-6723
Ustanova Slovenska znanstvena funda-

cija, Ljubljana, Štefanova 15, objavlja v skla-
du z določili pravilnika o dodeljevanju de-
narnih pomoči Sklada podpore študiju geo-
tehnologije

javni razpis
za dodelitev denarnih pomoči

za dodiplomski in podiplomski študij
geotehnologije v Republiki Sloveniji

v študijskem letu 1998/1999
Ustanova Slovenska znanstvena funda-

cija dodeljuje denarne pomoči iz sredstev
Sklada podpore študiju geotehnologije z na-
menom spodbujanja študija geotehnologije
v Republiki Sloveniji. Na razpis se lahko
prijavijo državljani Republike Slovenije, ki
izpolnjujejo navedene pogoje in še ne pre-
jemajo denarne podpore za tovrsten študij v
Republiki Sloveniji.

Iz sredstev sklada se podelijo:
– štipendije za dodiplomski študij geo-

tehnologije največ do 3 let;
– štipendije za magistrski študij geoteh-

nologije največ do 2 let;
– štipendije za doktorat s področja geo-

tehnologije največ do 3 let;
– denarne pomoči za plačilo šolnine za

podiplomski študij, največ dvakrat;
– denarne pomoči za nakup strokovne

literature za podiplomski študij;
– denarne pomoči za aktivno udeležbo

na strokovnih in znanstvenih srečanjih.
Štipendije za dodiplomski študij
Prijavitelji se lahko prijavijo na javni raz-

pis, če:
– imajo status rednega študenta;
– imajo skupno povprečno oceno izpi-

tov in vaj iz predmetov mehanika, matemati-
ka in fizika najmanj 8;

– ne prejemajo nobene druge štipendije.
Prijavitelji predložijo izpolnjen prijavni

obrazec in naslednje priloge:
– potrdilo o opravljenih izpitih dodiplom-

skega študija;
– potrdilo o vpisu na dodiplomski študij;
– biografijo z bibliografijo;
– potrdilo o državljanstvu.
Denarne pomoči za podiplomski študij
Prijavitelji za denarno pomoč za podi-

plomski študij se lahko prijavijo na javni raz-
pis, če:

– imajo povprečno oceno dodiplomske-
ga študija najmanj 8;

– ob začetku podiplomskega študija pra-
viloma niso starejši od 28 let;

– predložijo program usposabljanja in
predviden potek podiplomskega študija;

– si pridobijo mentorja, ki je priznan slo-
venski raziskovalec s tega področja;

– ne prejemajo nobene druge štipendije.
Prijavitelji predložijo izpolnjen prijavni

obrazec in naslednje priloge:
– potrdilo o opravljenih izpitih dodiplom-

skega študija;

– potrdilo o diplomi oziroma izjavo kan-
didata o zagovoru diplomske naloge pred
začetkom podiplomskega študija;

– priporočilo fakultetnega profesorja
ustrezne stroke;

– program podiplomskega študija, ki ga
izda visokošolska organizacija;

– program vključevanja v raziskovalno
delo s podpisom mentorja;

– potrdilo o vpisu na podiplomski študij
oziroma potrdilo o evidenčnem vpisu;

– potrdilo visokošolske organizacije o vi-
šini šolnine;

– biografijo z bibliografijo;
– potrdilo o državljanstvu.
Komisija bo pri oceni prijav smiselno

upoštevala naslednja merila:
– povprečna ocena izpitov dodiplomske-

ga študija;
– starost prijavitelja (prednost imajo mlaj-

ši prijavitelji);
– tehtnost priporočil.
Iz Sklada podpore študiju geotehnologi-

je bo na osnovi odziva in ocene prijav dode-
ljena predvidoma ena štipendija za dodi-
plomski študij in nekaj denarnih pomoči za
podiplomski študij.

Prijave sprejema ustanova Slovenska
znanstvena fundacija, Ljubljana, Štefanova
15, na predpisanih obrazcih s celotno do-
kumentacijo. Obrazci za prijavo z navodili
so na voljo na sedežu ustanove do 15. 10.
1998.

Dodatne informacije dobijo prijavitelji
osebno ali po telefonu 061/126-35-90 pri
Martini Vehovec.

Prijave bodo obravnavane po zaključku
razpisa. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru
v roku enega meseca po poteku razpisnega
roka. Prijave, ki ne bodo v skladu z zahteva-
nimi pogoji in navodili, bodo izločene iz na-
daljnjega postopka.

Razpis traja do vključno 19. 10. 1998.
Komisija Sklada podpore

študiju geotehnologije
pri ustanovi

Slovenski znanstveni fundaciji

Št. 333/98 Ob-6724

Javni poziv
k vložitvi vloge za sodelovanje pri

ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za
opravljanje gospodarskih dejavnosti v

skladu s 4. členom in 75. členom
zakona o gospodarskih družbah (Ur. l.

RS, št. 30/93, 29/94, 82/94 in 20/98)
na območju Upravne enote Maribor
Javno pozivamo gospodarske družbe,

zavode in samostojne podjetnike k vložitvi
vloge za sodelovanje pri:

– opravljanju pregledov v skladu s 4. in
75. členom zakona o gospodarskih druž-
bah, o primernosti objektov in opreme za
opravljanje trgovinske, gostinske dejavno-
sti, proizvodnje, storitev in drugih dejavno-
sti za:

– področje trženja,
– tehnično-delovno področje,
– tehnično-požarno področje,
– sanitarno-zdravstveno področje,
– področje veterine,
– varstvo okolja,
– varstvo pri delu.

Vloga mora vsebovati:
– registracijo iz sodnega registra ali re-

gistra samostojnih podjetnikov ter dokazilo
o usposobljenosti po veljavni zakonodaji in
predpisih za posamezno področje dela,

– seznam, strokovno usposobljenost in
reference stalno zaposlenega strokovnega
kadra ter morebitnih stalnih sodelavcev za
posamezna področja, z ustreznimi dokazili,

– cenik storitev, plačilne pogoje za po-
samezen strokovni ogled ter morebitne
ugodnosti,

– rok izvedbe strokovnega ogleda in iz-
daja strokovnega mnenja o ustreznosti po-
slovnega prostora, opreme in naprav.

Merila za izbiro vlagateljev bodo:
– boljša strokovna usposobljenost ka-

drov,
– reference na strokovno zahtevanih na-

logah,
– optimalen rok izvedbe ogleda in izdaje

strokovnega mnenja,
– cena storitev.
Vloge morajo interesenti posredovati na

naslov RS Upravna enota Maribor, Ul. hero-
ja Staneta 1, 2501 Maribor, pod oznako
“Poziv”, v roku 15 dni po objavi v Uradnem
listu RS.

Upravna enota Maribor

Ob-6749

Razpis
za sofinanciranje projektov iz sredstev
Phare Mikro programa za partnerstvo

S Phare programom za partnerstvo Evrop-
ska skupnost podpira iniciative, ki spodbuja-
jo gospodarski in družbeno-gospodarski raz-
voj Slovenije; namenjen je projektom, ki pris-
pevajo k lokalnemu razvoju in jih skupaj zač-
neta izvajati vsaj dve neprofitni organizaciji.

Program za partnerstvo ima dva splošna
cilja:

1. Lokalni razvoj razumemo kot gospo-
darski in družbeno-gospodarski razvoj, ki
ga spodbujajo projekti na lokalni in/ali re-
gionalni ravni; program podpira celostni pri-
stop, ki vključuje družbene, kulturne in okolj-
ske dimenzije razvoja.

2. Trajno partnerstvo razumemo kot vza-
jemno koristen in trajen odnos z namenom
izmenjave izkušenj, spretnosti in znanja.

Program sofinancira projekte, ki pokri-
vajo naslednja področja delovanja:

1. Lokalni in/ali regionalni razvoj: iz-
boljšanje lokalnih in regionalnih storitev, pla-
niranje, razvoj podeželja in kmetijstva, urba-
nistično načrtovanje in razvoj, razvoj turizma
in ekološkega turizma.

2. Razvoj podjetništva: razvoj poslov-
nega svetovanja, poslovnega in industrijske-
ga sodelovanja, trgovski razvoj, promocija
investiranja, izobraževanje za management
in trženje, podpiranje inovativnosti.

3. Razvoj človeških potencialov: izo-
braževanje odraslih, poklicno usposabljanje,
usposabljanje nezaposlenih.

4. Družbeno-gospodarski razvoj: pro-
moviranje pravic delavcev in socialnega dia-
loga, promocija interesov potrošnikov, kre-
pitev združenj in organizacij z družbeno-gos-
podarsko vlogo.

Razpoložljiva sredstva v RS znašajo
50.000 ECU-jev; posamezen projekt se so-
financira v višini 2.000–15.000 ECU-jev,
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kar lahko predstavlja največ 90% stroškov
projekta. Trajanje projekta je omejeno na
12 mesecev.

Rok za oddajo prošenj je 16. 10. 1998.
Prijavnice in dodatne informacije lahko

dobite na naslovu: Društvo za razvijanje pre-
ventivnega in prostovoljnega dela, Metelko-
va 6, Ljubljana, tel., faks 061/132-10-07,
E-pošta: GoranaFlaker@guest.arnes.si.

Uradne ure: torek od 14. do 17. ure in
četrtek od 10. do 13. ure (do vključno
8. 10. 1998), kont. osebi: Gorana Flaker,
Suzana Štular.

Program bomo predstavili:
v Kopru, 28. septembra 1998 ob 14. uri,

v prostorih Društva gluhih in naglušnih na
Župančičevi 18,

v Mariboru, 30. septembra 1998 ob
14. uri, v prostorih Narodnega doma, Ul.
Kneza Koclja 9 in

v Ljubljani, 2. oktobra 1998 ob 11. uri, v
prostorih Društva civilnih invalidov vojne,
Malenškova 1.

Društvo za razvoj preventivnega
in prostovoljnega dela, Ljubljana

Ob-6759
Na podlagi določil zakona o izvrševanju

proračuna Republike Slovenije za leto 1998
(Ur. l. RS, št. 34/98) in odredbe o načinu
oddajanja subvencij, dotacij in drugih trans-
ferov iz sredstev proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 5/98) Ministrstvo za
malo gospodarstvo in turizem, Trg svobode
3, Maribor, ter Pospeševalni center za malo
gospodarstvo, Dunajska 156, Ljubljana, ob-
javljata

javni razpis
za sofinanciranje specialističnega

svetovanja regionalnih pospeševalnih
centrov

V okviru razpisa bo Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem zagotovila sredstva
v skupni višini 12,000.000 SIT.

1. Predmet razpisa je sofinanciranje spe-
cialističnega svetovanja, ki ga izvajajo regio-
nalni pospeševalni centri v letu 1998, in
sicer na naslednjih področjih:

– svetovanje v okviru projekta garancij-
skih skladov,

– svetovanje hitro rastočim podjetjem,
– nudenje tehnične pomoči lokalnim ini-

ciativam,
– svetovanje in pomoč inovatorjem,
– svetovanje pri zahtevnejših projektih,

s katerimi so mala podjetja kandidirala na
razpisih pri Skladu za razvoj malega gospo-
darstva, Skladu za regionalni razvoj, lokal-
nih skladih in drugih skladih ter finančnih
inštitucijah, ki sofinancirajo projekte s po-
dročja malega gospodarstva.

2. Merila in pogoji
Sredstva za sofinanciranje lahko uveljav-

ljajo tisti regionalni pospeševalni centri, ki
so bili postavljeni kot pilotski podjetniški
centri v regijah, ki jih je Vlada Republike
Slovenije izbrala kot pilotske regije in v ka-
terih je pospeševalni center za malo gospo-
darstvo soustanovitelj ter imajo s Pospeše-
valnim centrom za malo gospodarstvo skle-
njeno pogodbo o sofinanciranju za leto
1998.

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turi-
zem bo sofinanciralo specialistično sveto-

vanje vsakemu centru v višini 3,000.000
SIT. Vsak center je dolžan iz naslova sofi-
nanciranja opraviti 476 ur specialističnega
svetovanja. Ministrstvo bo sofinanciralo spe-
cialistično svetovanje regionalnim podjet-
niškim centrom v dveh delih, in sicer:

– prvi del v višini 75% letnega zneska
sofinanciranj,

– drugi del v višini 25% letnega zneska
sofinanciranja.

Osnova za odobritev sredstev sofinanci-
ranja je ustrezno poročilo regionalnih pod-
jetniških centrov o opravljenem svetovanju.

3. Vsebina vloge
Vloga vsakega regionalnega pospeševal-

nega centra, ki se želi prijaviti na razpis
mora vsebovati:

– program dela za leto 1998 iz katerega
bo razvidno, da je specialistično svetovanje
ena izmed nalog regionalnega podjetniške-
ga centra,

– poročilo o opravljenem specialističnem
svetovanju v letu 1998,

– seznam svetovalcev, ki izvajajo spe-
cialistično svetovanje in podatke o njihovi
usposobljenosti.

4. Rok za prijavo
Komisija bo obravnavala samo popolne

vloge, prejete na naslov Pospeševalni cen-
ter za malo gospodarstvo, Dunajska 156/1,
Ljubljana, in sicer po pošti ali osebno v taj-
ništvu. Vloge morajo biti na Pospeševalnem
centru za malo gospodarstvo dan pred jav-
nim odpiranjem.

Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
29. oktobra 1998 ob 10. uri v prostorih
Pospeševalnega centra za malo gospo-
darstvo, Dunajska 156/1, Ljubljana. Izbor
bo opravljen v roku 15 dni od dneva odpira-
nja ponudb. Nepravilno poslane ali napač-
no označene vloge komisija ne bo obravna-
vala.

Prijava naj ima oznako “Ne odpiraj – pri-
java na razpis – sofinanciranje specialistič-
nega svetovanja v malem gospodarstvu.”

Vse informacije glede razpisa so na voljo
na sedežu PCMG, Dunajska 156/1, Ljub-
ljana, tel. 061/1891-870 ali
061/1891-884, faks 061/1891-877, vsak
dan med 9. in 12. uro.

Pospeševalni center za malo
gospodarstvo

Ob-6750
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 iz sredstev proračuna RS (Ur. l. RS,
št. 5/98) Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem, Trg svobode 3, Maribor, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje promocije malega

gospodarstva
Razpoložljiva sredstva iz proračunske po-

stavke 4126, Promocija malega gospo-
darstva bodo 20,000.000 SIT.

1. Predmet razpisa
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turi-

zem (v nadaljevanju: ministrstvo), bo sofi-
nanciralo različne načine promocij enot ma-
lega gospodarstva (udeležba na domačih in
tujih sejmih in ostalih predstavitvah, konfe-

rencah, srečanjih, priprava promocijskih
gradiv), tako doma kot v tujini v letu 1998, z
namenom povečanja promocijskih aktivno-
sti enot malega gospodarstva pri utrjevanju
doseženih pozicij in širjenju področij poslo-
vanja.

2. Pogoji in merila
Ministrstvo bo sofinanciralo do maksi-

malno 50% stroškov, ki jih bo ali jih je že
imela enota malega gospodarstva pri izvaja-
nju promocijskih aktivnosti, ki so namenje-
ne za pospeševanje razvoja in gospodarske
vloge enot malega gospodarstva. Največja
vrednost sofinanciranja posamezne enote
malega gospodarstva bo maksimalno
500.000 SIT.

Na razpis se lahko prijavijo enote male-
ga gospodarstva po ZGD.

Prednost na razpisu bodo imele enote,
ki bodo:

– predstavljale lastne inovativne izdelke,
ki so že v fazi prodaje,

– širile svoje poslovanje na mednarodne
trge,

– pripravljala gradiva za promocijo v tujih
jezikih,

– dokazale, da je promocija del njihove
prodajne strategije,

– se povezale med seboj in pripravljale
skupne nastope na sejmih in tujih trgih.

Sofinanciranje promocije malega gospo-
darstva je del dolgoročne politike mini-
strstva, s katero želi ministrstvo zagotoviti
čim boljše pogoje za delovanje enot malega
gospodarstva.

3. Vsebina vloge
Udeleženec razpisa mora predložiti:
– prijavo na razpis,
– osnovne podatke o podjetju in njego-

vem poslovanju,
– stroške promocijskih aktivnosti,
– opis predmeta, namena in ciljev pro-

mocije.
4. Rok za prijavo
Razpis traja do 31. 10. 1998. Komisija

za dodeljevanje sredstev za sofinanciranje
promocije malega gospodarstva bo pri
obravnavi upoštevala samo popolne vloge,
ki bodo poslane do 31. 10. 1998 na Mini-
strstvo za malo gospodarstvo, Trg svobode
3, 2000 Maribor. Kuverta s prijavo naj ima
oznako: “Ne odpiraj – prijava na javni razpis
za sofinanciranje malega gospodarstva”.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na Ministrstvu za malo gospodarstvo
in turizem pri Janku Šteharniku, na tel.
062/22-94-53.

Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem

Ob-6751
Mestna občina Koper objavlja na podlagi

51. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. l.
RS, št. 72/93, 6/94 in 70/97) in 47. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS,
št. 44/97)

informativni javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnine – gasilskega doma v
Kopru

1. Predmet informativnega javnega raz-
pisa je nepremičnina s parcele št. 1470/1
k.o. Koper v skupni izmeri 9,579 m2, in
sicer:
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– stavbišče v izmeri 1.430 m2,
– dvorišče v izmeri 4.687 m2,
– zelenica v izmeri 3.462 m2.
Na zemljišču stoji objekt gasilskega do-

ma v Kopru s koristno površino 2.160,87
m2.

Objekt je bil zgrajen leta 1963. Višinski
gabarit objekta je P+1.

2. Vrednost nepremičnine je bila ugo-
tovljena s cenitvijo sodnega izvedenca za
gradbeno stroko in znaša na dan 31. 7.
1998 517,474.772 SIT.

V ceni je zajeta vrednost stavbnega zem-
ljišča, tržna ugodnost lokacije, gradbena
vrednost objekta in sorazmerni del stroškov
opremljanja stavbnega zemljišča za
2.160,87 m2 koristne površine objekta.

3. Območje, na katerem leži nepremič-
nina se ureja z odlokom o prostorsko uredi-
tvenih pogojih za posege v prostor na ob-
močju mestnega jedra mesta Koper z vpliv-
nim območjem (Uradne objave, št. 29/91)
in je namenjeno za oskrbno-storitvene de-
javnosti.

4. Nepremičnina je zasedena in se upo-
rablja za potrebe Gasilske brigade Koper.

Predvideni rok za izpraznitev nepremič-
nine in izročitev kupcu je 2002.

Izpraznitev objekta je povezana z grad-
njo novega objekta, ki se bo pričela predvi-
doma v letu 1999.

Dinamika gradnje novega objekta je od-
visna od dinamike plačila kupnine za obrav-
navano nepremičnino.

Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki,
ki bodo ponudili boljšo dinamiko plačila in
večji del kupnine pred izročitvijo objekta.

5. Interesenti za nakup nepremičnine
lahko svoje pisne ponudbe oddajo v zaprti
ovojnici v 30 dneh po objavi tega razpisa v
Uradnem listu RS na naslov: Mestna občina
Koper – Urad za nepremičnine, Verdijeva
6, soba št. 20/II, z oznako “za informativni
javni razpis – prodaja gasilskega doma v
Kopru”.

Ponudniki naj ponudbi priložijo:
– firmo ali ime ponudnika,
– registracijo podjetja (izpis iz sodnega

registra),
– potrdilo o državljanstvu (samo za fizič-

ne osebe),
– ponudbeno ceno,
– dinamiko plačila,
– način zavarovanja plačila,
– program dejavnosti z roki pričetka in

predvidenega zaključka posameznih aktiv-
nosti (pridobivanje dovoljenj za gradnjo,
gradnja, pričetek obratovanja, ipd.),

– morebitne dodatne ugodnosti.
6. Na podlagi prispelih ponudb in izida

informativnega razpisa bo sprejeta odloči-
tev o nadaljnjih postopkih v zvezi s prodajo
nepremičnine in oblikovanju meril za pripra-
vo javnega razpisa brez omejitev o čemer
bodo vsi ponudniki obveščeni najkasneje v
roku 30 dni od zaključka zbiranja ponudb.

Vsi udeleženci informativnega razpisa bo-
do tudi po zaključku informativnega razpisa
obveščeni o nadaljnjih namerah Mestne ob-
čine Koper in o času objave razpisa za pro-
dajo.

7. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo pri Maršič Dorijanu, Ga-
silska brigada Koper, tel. 066/33-099.

8. Razpis je le informativne narave v smi-
slu raziskave trga in ni v ničemer zavezujoč
za Mestno občino Koper, napram intere-
sentom, razen kot navedeno v 6. točki tega
razpisa.

Mestna občina Koper

Ob-6747
Na podlagi zakona o graditvi objektov

(Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86 in Ur. l. RS,
št. 59/96) Slovenska investicijska banka,
d.d., po pooblastilu družbe Hoteli Rogaška
Slatina, d.o.o., Čopova 38, Ljubljana, ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca PGD - PZI

1. Naročnik: Slovenska investicijska ban-
ka, d.d., po pooblastilu družbe Hoteli Ro-
gaška Slatina, d.o.o., Čopova 38, Ljublja-
na.

2. Predmet razpisa: izdelava investicij-
skega elaborata ter PGD in PZI dokumenta-
cije za adaptacijo objektov v Rogaški Slati-
ni:

Hotel Park: I. nad. in mansarda v izmeri
780 m2, za potrebe aparthotela,

Hotel Strossmayer K+P+1,2,3+M v iz-
meri 3.450 m2.

3. Čas izvedbe: november 1998 in ja-
nuar 1999.

4. Orientacijska vrednost del:
– Hotel Park: ca. 4,193.000 SIT,
– Hotel Strossmayer: ca. 16,920.000

SIT.
5. Razpisna dokumentacija: ponudniki

lahko dvignejo razpisno dokumentacijo med
9. in 11. uro na Slovenski investicijski ban-
ki, d.d., Čopova 38, Ljubljana II. nad. soba
št. 205 Neva Janko, takoj po objavi razpisa
v Ur. l. RS, in ob predložitvi potrdila o plači-
lu kupnine v višini 10.000 SIT na žiro račun
št.: 50100-620-271 s pripisom “Rogaška
Slatina”.

Dodatna pojasnila v zvezi s ponudbo so
možna še osem dni po objavi v Uradnem
listu RS, po tel. 061/12-61-181, kontaktna
oseba Neva Janko.

6. Ogled objekta: datum in ura ogleda
bo posredovana ob dvigu razpisne doku-
mentacije.

7. Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– boljše reference pri podobnih delih,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
8. Izvajalec se obvezuje, da bo naročni-

ku ob podpisu pogodbe izročil kopijo zava-
rovalne police za zavarovanje projektantske
odgovornosti v skladu s 26.f členom zako-
na o graditvi objektov.

9. Oddaja ponudb: rok za oddajo po-
nudbe je 23. 10. 1998, na naslov Sloven-
ska investicijska banka, d.d., Čopova 38,
Ljubljana, vložišče I.

10. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo v ponedeljek 26. 10. 1998 ob
9. uri, v prostorih Slovenske investicijske

banke, d.d., Čopova 38, Ljubljana, v sejni
sobi banke, I. nad.

11. O izbiri bodo ponudniki pismeno ob-
veščeni v roku treh dni po odpiranju po-
nudb.

Slovenska investicijska banka, d.d.

Ob-6825
Projekt Nova Gorica, d.d., Kidričeva 9a,

Nova Gorica, objavlja

javno zbiranje ponudb
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

oddajo del: izgradnja poslovno
stanovanjskega objekta v Mirnu

1. Investitorji: Nova KBM, d.d., Kidriče-
va 11, 5000 Nova Gorica, Finivest, d.o.o.,
Kidričeva 11, 5000 Nova Gorica in Projekt
Nova Gorica, d.d., Kidričeva 9a, 5000 No-
va Gorica.

2. Predmet razpisa: izbira najugodnej-
šega ponudnika za izvajanje gradbeno
obrtniških in instalacijskih del pri izgrad-
nji poslovno stanovanjskega komplek-
sa.

3. Orientacijska vrednost vseh del je
230,000.000 SIT.

4. Dela se bodo izvajala s predvidenim
pričetkom v mesecu novembru 1998 ter
zaključkom v roku 9 mesecev.

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delovni dan, v roku 10 dni
od dneva objave razpisa, v tajništvu Projek-
ta Nova Gorica, d.d., Kidričeva 9a, Nova
Gorica.

6. Pri dvigu dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu 30.000 SIT,
na ŽR št. 52000-601-10243, Projekt Nova
Gorica, d.d., za stroške razpisne dokumen-
tacije.

7. Ponudba mora biti izdelana v skladu z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference na podobnih objektih,
– rok izvedbe,
– kompletnost ponudbe,
– plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Investitor si pridržuje pravico, da dela

odda po delih, oziroma jih ne odda. Najce-
nejši ponudnik ni nujno najugodnejši.

9. Ponudniki morajo dostaviti ponudbo,
z vso potrebno dokumentacijo, v zaprti ku-
verti, na naslov: Projekt Nova Gorica, d.d.,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, osebno
ali po pošti, z oznako “Ne odpiraj – ponud-
ba: PSO Miren”. Rok za oddajo ponudb je
trideset dni od dneva objave razpisa, tj. 26.
10. 1998, do 12. ure. Ponudbe poslane po
pošti morajo biti poslane priporočeno in mo-
rajo prispeti v vložišče naročnika do zahte-
vanega dne in ure.

Odpiranje ponudb bo istega dne ob 13.
uri, na sedežu firme Projekt Nova Gorica,
d.d., Kidričeva 9a, Nova Gorica.

10. Stroške priprave ponudbe nosijo po-
nudniki sami.

11. Ponudniki bodo o rezultatu izbire naj-
ugodnejšega ponudnika pisno obveščeni v
roku 30 dni od roka za oddajo ponudb.

Projekt Nova Gorica, d.d.
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Ob-6851
Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za pridobitev koncesionarja za

opravljanje izbirne lokalne
gospodarske javne službe –

postavljanje, vzdrževanje in upravljanje
lokalnih kabelsko distribucijskih

sistemov
1. Razpis se v skladu s 5. členom odlo-

ka o koncesiji za postavljanje, vzdrževanje
in upravljanje lokalnih sistemov za kabelski
prenos radijskih in televizijskih signalov (Ur.
objave, št. 7/95 – v nadaljnjem besedilu:
odlok) objavi za območje Krajevne skupno-
sti Šmarje pri Kopru.

2. Na javni razpis se lahko prijavijo fizič-
ne osebe, ki so v Republiki Sloveniji regi-
strirane za “izgradnjo in upravljanje kabel-
skih distribucijskih sistemov” oziroma za de-
javnost “Telekomunikacije – I/64.20” in so
članice Združenja kabelskih operaterjev Slo-
venije oziroma izpolnjujejo pogoje za vklju-
čitev vanj, izpolnjevati pa morajo tudi druge
pogoje iz 12. člena odloka.

3. Koncesijsko razmerje se sklene za ne-
določen čas.

4. Zahteva se pričetek izvajanja konce-
sije najkasneje v dveh mesecih po sklenitvi
koncesijske pogodbe.

5. Rok za prijavo na ta razpis je do 15.
dan od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS. Prijava s prilogami – v zapečateni
ovojnici z oznako “razpis KATV – ne odpira-
ti” – se pošlje po pošti s povratnico ali pre-
da osebno na naslov: Mestna občina Ko-
per, Urad za gospodarske javne službe in
promet, 6000 Koper, Verdijeva 10.

6. Prijavi – ponudbi je treba priložiti:
a) dokumente o registraciji dejavnosti in

odločbe o izpolnjevanju pogojev po šestem
odstavku 4. člena zakona o gospodarskih
družbah (za sedež in morebitne v zvezi z
razpisano dejavnostjo);

b) organizacijsko-tehnični elaborat o iz-
vajanju službe, ki mora vsebovati:

– projekt izgradnje sistema, s predvide-
no dinamiko izgradnje;

– tehnični opis sistema v skladu z zahte-
vami odloka, z zmogljivostmi, načinom so-
delovanja in morebitnega dopolnjevanja z
drugimi infrastrukturnimi sistemi in izvajalci
drugih infrastrukturnih dejavnosti, z možni-
mi opcijami, ki jih sistem nudi, ter zagotovili
glede zahtev po varovanju okolja;

– zamisel glede predvidene dokumenta-
cije in potrebnih postopkov za izgradnjo po-
sameznih segmentov sistema (gradbeno do-
voljenje, priglasitev, drugo);

– organizacijo službe (osebje, predvide-
no za izgradnjo, vzdrževanje in delovanje
sistema, zagotavljanje nemotenosti delova-
nja);

– opis predvidenih delovnih priprav, nuj-
nih za delovanje sistema, z njihovimi tehnič-
nimi značilnostmi;

– način zagotavljanja zakonitosti preno-
sa programov;

– način zagotavljanja pogojev za delova-
nje zborov in sveta uporabnikov;

– morebitne druge elemente ponudbe;
c) finančni elaborat o izvajanju javne služ-

be, ki naj vsebuje:

– predlog tarif (v skladu s 16. in 17.
členom odloka);

– projekcijo investicij in njihovega pokrit-
ja;

– projekcijo rezultatov poslovanja za na-
slednjih 7 let;

– dokazilo o vplačani varščini (submisij-
ski kavciji) v znesku 2,000.000 SIT, na žiro
račun Mestne občine Koper, št.
51400-630-90004, sklicna številka 00999,
z oznako “varščina-razpis” ali pa nepreklic-
no bančno garancijo na prvi poziv v enaki
višini. Ponudniku, ki v razpisu ne uspe, se
varščina oziroma garancija vrne v treh dneh
po dokončnosti odločbe o izbiri koncesio-
narja, v nominalnem znesku, izbranemu kon-
cesionarju pa v nominalnem znesku v pet-
najstih dneh po podpisu koncesijske po-
godbe ter

– morebitne druge elemente;
d) izjave ponudnika za primer, da bi pri-

dobil koncesijo:
– o prevzemu obveze do plačila odškod-

nine koncedentu v višini 1% od obračuna-
nih prihodkov iz naslova koncesije (viri iz
drugega odstavka 16. člena odloka o kon-
cesiji);

– o rokih, v katerih bo po podpisu kon-
cesijske pogodbe:

– pričel in dokončal izgradnjo siste-
ma na posameznih območjih koncesije;

– sistem pričel na posameznih ob-
močjih delovati;

– da bo vodil kataster omrežij in na-
prav v skladu s pravilnikom o minimalnih
tehničnih pogojih za vodenje in vzdrževanje
komunalnega katastra, ki ga določi ustrezni
občinski organ oziroma služba;

– da bo pridobil certifikat o ustrezno-
sti sistema od za to pooblaščene organiza-
cije;

– da bo s koncesijsko pogodbo prev-
zel obvezo, da bo ob nujnosti prilagajanja
pogodbe morebitnim spremembam držav-
nih in občinskih predpisov, v rednih časov-
nih razmakih treh let, skupaj s koncenden-
tom pregledoval okoliščine izvajanja konce-
sije ter ustrezna določila pogodbe v zvezi z
medsebojnimi materialnimi pravicami in ob-
veznostmi in glede na morebitne ugotovitve
in potrebo z aneksom k pogodbi sporazum-
no s koncendentom prilagajal njena dolo-
čila;

– da gre morebitni primanjkljaj v po-
slovanju izključno v breme ponudnika;

– da za škodo, ki jo pri opravljanju
javne službe povzroči koncesionar, konce-
dent ne odgovarja;

e) izjavo o ponudnikovem prejemanju
razpisnih pogojev ter o njegovi obveščeno-
sti in sprejemanju pogojev iz odloka, lahko
tudi z opredelitvijo drugih morebitnih ele-
mentov za sklenitev koncesijske pogodbe
po volji ponudnika, pri čemer naj ponudnik
označi, ali so njegov izključujoči pogoj ali za
koncedenta predstavljajo samo neobvezno
opcijo;

f) ponudniki morajo ponudbi priložiti po-
trdila o boniteti poslovanja (BON 1 in BON
2 oziroma BON 3 ali ustrezne druge izka-
ze), ponudniki kapitalske družbe pa morajo
prijavi priložiti tudi dokazilo o višini osnovne-
ga kapitala in navedbo ali je osnovni kapital
že v celoti vplačan, če ni, pa v kolikšnem
delu je bil vplačan;

g) splošne reference ponudnika in nje-
gove reference v dejavnosti, ki je predmet
razpisa.

7. Interesenti pridobijo razpisno doku-
mentacijo (ki obsega kopije: odloka o kon-
cesiji – Ur. objave, št. 7/95, integralnega
besedila sklepa o javnem razpisu, pravilnika
o minimalnih tehničnih pogojih za vodenje
in vzdrževanje komunalnega katastra, na-
potke za pridobitev grafičnih podlog in dru-
ge informacije) pri Uradu za gospodarske
javne službe in promet (Aleksij Mužina, tel.
066/446-247). Za pridobitev razpisne do-
kumentacije je potrebno predhodno porav-
nati materialne stroške z nakazilom v višini
10.000 SIT, na žiro račun Mestne občine
Koper, št. 51400-630-90004, sklicna šte-
vilka 00999, z oznako “razpisna dokumen-
tacija”.

8. Zapečatene ponudbe bo javno odprla
komisija, ki jo imenuje župan. O kraju, datu-
mu in uri odpiranja ponudb bodo vsi intere-
senti, ki bodo prevzeli razpisno dokumenta-
cijo, pisno obveščeni. O izbiri najboljšega
ponudnika bo z izdajo odločbe odločil pri-
stojni urad najkasneje v 14 dneh po odpira-
nju ponudb. Izbrani ponudnik mora skleniti
ponujeno koncesijsko pogodbo, skladno s
predpisi, tem sklepom in ponudbo, v 30
dneh po pravnomočnosti odločbe o izbiri,
sicer se koncesija odvzame.

Mestna občina Koper
Urad za gospodarske javne službe

in promet

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Št. 906/98-4202 Ob-6737
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Elan, d.d., Begunje, št. 1,

4275 Begunje na Gorenjskem.
Predmet prodaje: 57 navadnih imenskih

delnic Banke Celje, d.d., 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 16. 10. 1998.
Po preteku roka bodo delnice pod enakimi
pogoji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Ce-
lje.

Banka Celje
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Št. 906/98-4203 Ob-6738
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Elegant, Tovarna športne in

modne konfekcije, p.o., v stečaju, Cesta
kozjanskega odreda 21, 3230 Šentjur pri
Celju.

Predmet prodaje:
– 146 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 15.000 SIT za delnico,
– 63 prednostnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 15.000 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 16. 10. 1998.
Po preteku roka bodo delnice pod enakimi
pogoji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Ce-
lje.

Banka Celje

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-6823
Na podlagi 454. člena ZGD objavljamo

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet po direktorju in edinemu

družabniku družbe Marmor Železnik, d.o.o.,
Boštanj, Dol. Boštanj 56e, Vojku Železniku
dne 14. 9. 1998.

Osnovni kapital družbe se zmanjša iz ob-
stoječih 17,618.876,50 SIT na 2,200.000
SIT.

Pozivamo vse morebitne upnike, da se
zglasijo na sedežu družbe in izjavijo, ali so-
glašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Odvetnik Zdravko Groboljšek,
Sevnica

Ob-6707
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 7.3. točke statuta del-
niške družbe Izoterm-Plama, d.d., proizvod-
nja izolacijskih izdelkov, Podgrad, sklicuje
uprava

1. izredno sejo skupščine
Izoterm-Plama, d.d., Podgrad,

ki bo dne 27. 10. 1998 ob 12. uri na
sedežu podjetja v Podgradu, b.št.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje or-

ganov skupščine: uprava ugotovi, če je iz-

polnjen pogoj sklepčnosti skupščine in
predlaga:

– izvolitev predsednika skupščine: Mi-
lan Volk,

– izvolitev dveh preštevalcev glasov: Sa-
brina Pirih, Dorjana Šuštar, Aleksander Ter-
novec.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, preštevalca glasov in imenuje
notarja.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine in
obravnava ter sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in potrdi predlagani dnevni red.

3. Obravnava odstopnih izjav članov nad-
zornega sveta predstavnikov delničarjev.

Predlog slepa: na podlagi odstopnih iz-
jav članov nadzornega sveta Mojce Šajina
in Vojka Kokoravca, skupščina razreši Moj-
co Šajina in Vojka Kokoravca, članstva v
nadzornem svetu, z dnem sprejema sklepa
o razrešitvi na skupščini.

4. Volitve novih članov nadzornega sve-
ta, predstavnikov delničarejv.

Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta, predstavnika delničarjev se izvoli: Ba-
tista Igor in Sirk Darko.

Mandat članov nadzornega sveta pred-
stavnikov delničarjev nastopi z dnem ime-
novanja na skupščini.

5. Vprašanja in pobude
Predlagatelj sklepov za skupščino je nad-

zorni svet.
Za udeležbo na skupščini se delničarji in

pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumen-
tom.

Pravico do odločanja na skupščini imajo
delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi pri
Klirinško depotni družbi dne 19. 10. 1998
in ostanejo vpisani do konca zasedanja
skupščine.

Pooblastila za zastopanje na skupščini
in najavo udeležbe je potrebno dostaviti v
pisni obliki na sedež delniške družbe vsaj
3 dni pred zasedanjem (do vključno
24. 10. 1998).

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine eno uro pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni na-
javljeni udeleženci podpišejo seznam pri-
sotnih delničarjev, oziroma pooblaščencev
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini.

Predlogi sklepov in obrazložitve posa-
meznih točk dnevnega reda so delničarjem
na vpogled v kadrovski službi na sedežu
družbe Izoterm-Plama, d.d., vsak delovnik
(razen sobot) od 12. do 15. ure.

Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
skupščine, podajo utemeljen nasprotni
predlog. Predlog v pisni obliki predložijo
upravi družbe.

Uprava in nadzorni svet bosta o predlo-
gih sprejela svoja stališča najpozneje 12 dni
po sklicu skupščine in obvestila delničarje z
objavo v časopisu Delo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi ob 13. uri v istem pro-
storu. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Izoterm-Plama, d.d., Podgrad
Uprava - direktor

Ob-6708
Na podlagi 7. člena 7.3. statuta delniške

družbe SGP Zasavje, d.d., Trbovlje, sklicu-
jem

2. skupščino družbe

ki bo v torek, dne 27. 10. 1998 ob 12.
uri v sejni sobi na sedežu družbe, Savinjska
cesta 15, Trbovlje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine, imenuje predsedujočega
skupščine in verifikacijsko komisijo v sesta-
vi dveh preštevalcev glasov, po predlogu
uprave.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc-Rus.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1997 na predlog uprave in na
podlagi revizijskega poročila, ter mnenja
nadzornega sveta.

3. Sklepanje o razdelitvi čistega dobička
za leto 1997.

Predlog sklepa: čisti dobiček leta 1997
v višini 7,254.440,77 SIT se razporedi za
poravnavanje izgube iz leta 1996.

4. Sklepanje o razdelitvi čistega dobička
za obdobje 1993–1995.

Predlog sklepa: preneseni čisti dobički
iz obdobja 1993–1995 v višini
19,438.714,06 SIT in revalorizacijski po-
pravki prenesenih dobičkov v višini
8,295.390,97 SIT se razporedijo za pokri-
vanje izgube iz leta 1996.

5. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: za revidiranje računo-

vodskih izkazov za poslovno leto 1998 se
imenuje revizijska družba: KPMG Slovenija,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21.

6. Ponudbe in vprašanja delničarjev
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in njihovi pooblaščeni zastopniki.
Predlagamo, da udeleženci skupščine

prijavijo udeležbo 3 dni pred skupščino v
tajništvu na sedežu družbe. Hkrati s prijavo
udeležbe na skupščino, morajo poob-
laščenci predložiti pisna pooblastila. Delni-
čarji pa se morajo ob prijavi na skupščino
izkazati z osebnim dokumentom.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje istega dne, to
je 27. 10. 1998 ob 14. 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 – v tajništvu,
vsak dan od 8. do 12. ure.

Splošno gradbeno podjetje
Zasavje Trbovlje, d.d.

uprava

Ob-6709
Napredek Bistrica, družba pooblaščen-

ka, d.d., Domžale, uprava družbe na podla-
gi 283. člena zakona o gospodarskih druž-
bah sklicuje



Stran 6250 / Št. 64-65 / 25. 9. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

1. skupščino družbe,
ki bo v ponedeljek, dne 26. oktobra ob

20. uri v dvorani Komunalnega centra v
Domžalah.

Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in imenovanje de-

lovnih teles
Uprava družbe predlaga sprejem nasled-

njega sklepa: za predsednika skupščine se
izvoli Staneta Skoka, za sestavo notarskega
zapisa se pooblasti Majdo Lokošek, notar-
ko v Domžalah. Za preštevalki glasov se
določi Jano Cedilnik in Vilmo Žirovnik.

2. Sprejem poslovnika skupščine.
Nadzorni svet predlaga, da skupščina

sprejme poslovnik, ki ga je v predlogu pri-
pravil nadzorni svet.

3. Sprejem poslovnega poročila za prvo
poslovno leto.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem sklepa: sprejme se poslovno poročilo
za prvo poslovno leto.

4. Ustanovitev sklada lastnih delnic.
Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:

ustanovi se sklad lastnih delnic.
5. Sklepanje o uporabi dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem sklepa: sprejme se sklep o uporabi do-
bička po predlogu uprave.

6. Volitve članov nadzornega sveta:
Nadzorni svet predlaga, da se izvolijo

sedanji člani nadzornega sveta.
7. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:

za revizorja se imenuje Jakob Mavsar, v
okviru njegove revizijske hiše.

8. Sprejem gospodarskega načrta.
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem sklepa: sprejme se gospodarski načrt
za poslovno leto od 1. 9. 1998 do 31. 8.
1999.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Domžalah,
Mestni trg 1, in sicer vse delavnike, razen
sobot, od 9. do 12. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v enem tednu po ob-
javi tega sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji navadnih delnic z
oznako A, njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki, če najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo upravi družbe svo-
jo udeležbo na skupščini. Vsaka delnica da-
je delničarju en glas.

Člani uprave in člani nadzornega sveta
se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji.

Prostor, v katerem bo skupščina, bo od-
prt 30 minut pred pričetkom zasedanja. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 20.30 in
v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Navodila za glasovanje: o vseh točkah
dnevnega reda je glasovanje javno.

Predlagane sklepe sprejmejo delničarji
z navadno večino oddanih glasov.

Glasuje se osebno oziroma po poob-
laščencu ali zastopniku na podlagi glasovni-
ce, ki jo sprejme delničar ob vstopu v dvo-
rano. Pooblastilo mora biti pisno.

Napredek Bistrica,
družba pooblaščenka, d.d., Domžale

Št. 52 Ob-6710
Na podlagi 36. člena statuta družbe Ljub-

ljanski kinematografi, d.d., uprava sklicuje

2. skupščino družbe
Ljubljanski kinematografi, d.d.,

ki bo dne 29. 10. 1998 ob 13. uri v
prostorih kinodvorane Komuna, Cankarjeva
1, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli predsedujoče-
ga skupščine in verifikacijsko komisijo v se-
stavi predsednika in dveh preštevalcev gla-
sov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1997 z mnenjem revizorske druž-
be.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo uprave o poslovanju
družbe za leto 1997 z mnenjem nadzorne-
ga sveta in mnenjem revizijske družb
RFR-Ernst & Young, d.o.o., Ljubljana, v
predloženem besedilu.

3. Obravnava in sprejem sklepa o ugo-
tovitvi in delitvi dobička.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave:

  1. čisti dobiček družbe za poslovna
leta 1994, 1995 in 1996 v revalorizirani
višini na dan 31. 12. 1997 znaša
273,858.761,24 SIT,

  2. čisti dobiček družbe za poslovno le-
to 1997 znaša 1,403.177,38 SIT,

  3. skupni čisti dobiček družbe v višini
275,261.938,62 SIT ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.

Predlog sklepa nadzornega sveta je: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1998
skupščina imenuje RFR-Ernst & Young,
d.o.o., Ljubljana.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Nasprotni predlogi delni-
čarjev k posameznim točkam dnevnega re-
da morajo biti v pisni obliki obrazloženi in
vloženi v roku 7 dni po objavi tega sklica v
tajništvu uprave delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo in so vpisani v delniško knjigo
družbe pri KDD-Centralni klirinško depotni
družbi, d.d., Ljubljana.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnica za glasovanje na skupšči-

ni. Dvorana bo odprta 45 minut pred začet-
kom zasedanja skupščine.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje v istih
prostorih. Skupščina bo takrat ponovno od-
ločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Ljubljanski kinomatografi, d.d.,
Ljubljana

Ob-6711
Na podlagi 30. člena statuta delniške

družbe Iskra Sistemi, Avtomatizacija proce-
sov, d.d., Ljubljana, Stegne 21, sklicuje
uprava družbe

2. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Sistemi, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v sredo, 28. 10. 1998, ob 13. uri,

na sedežu družbe v Ljubljani, Stegne 21,
(predavalnica v pritličju).

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine s predstavitvijo

nove uprave, ugotovitev sklepčnosti in izvo-
litev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in preštevalce glasov po predlo-
gu uprave in nadzornega sveta.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro
Košak iz Ljubljane.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1997.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me na predlog uprave in ob pozitivnem mne-
nju in predlogu nadzornega sveta letno po-
ročilo za leto 1997.

3. Pokrivanje izgube v letu 1997.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-

me na predlog uprave in ob pozitivnem mne-
nju ter predlogu nadzornega sveta sklep, da
se izguba iz leta 1997 v znesku
325,796.850,24 SIT pokrije v breme re-
zerv in revalorizacije rezerv v znesku
152,449.346,24 SIT.

4. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina družbe ime-

nuje na predlog nadzornega sveta Podbor-
šek revizijsko družbo, k.d., iz Ljubljane za
revizijo poslovanja družbe Iskra Sistemi,
d.d., Ljubljana za leto 1998.

5. Informacija o poslovanju družbe v letu
1998.

Udeležba na skupščini družbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo

lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo na
dan skupščine vpisani v delniško knjigo
družbe.

Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo napove-
dati pisno najpozneje tri dni pred sejo skupš-
čine na naslovu družbe. Družba bo upošte-
vala pisne prijave, ki bodo prispele do so-
bote 24. 10. 1998, oziroma bodo tega dne
poslane s priporočeno pošiljko.
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Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino uro pred začetkom seje prija-
vijo predstavniku družbe na kraju, kjer bo
seja ter s podpisom seznama prisotnih del-
ničarjev potrdijo svojo prisotnost na skup-
ščini in prevzamejo glasovalne lističe. Za
udeležbo na skupščini se fizične osebe iz-
kažejo z osebnim identifikacijskim doku-
mentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.

Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je na voljo v tajništvu družbe vsak delovni
dan od 10. do 12. ure, od 25. 9. 1998 do
dneva zasedanja skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazloži-
tvijo, na sedež družbe v sedmih dneh od
dneva objave sklica.

Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skup-

ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne uro pozneje, to je
ob 14. uri. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih del-
nic.

Iskra Sistemi, d.d., Ljubljana
glavni direktor

Ob-6822
Na podlagi 50. člena statuta delniške

družbe sklicujem

3. skupščino
družbe Totra Tekstil, d.d., Ljubljana,

Trpinčeva 39,
ki bo v ponedeljek 26. oktobra ob

12. uri na sedežu družbe, Trpinčeva 39, v
Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh
preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: potrdijo se predsednik
in dva preštevalca glasov.

2. Sprejem letnega poročila z revizijskim
poročilom za leto 1997 na predlog uprave
in nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
za leto 1997 po predlogu uprave in nadzor-
nega sveta.

3. Potrditev predloga uprave z mnenjem
nadzornega sveta: pokrivanje izgube iz po-
slovnega leta 1997.

Predlog sklepa: izguba iz poslovnega le-
ta 1997 ostane nepokrita.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: za izdelavo revizijskega
poročila računovodskih izkazov za leto
1998 se imenuje revizijska hiša Plus revizi-
ja, d.o.o., Podjetje za revidiranje, računo-
vodstvo in finance, Ljubljana.

5. Potrditev spremembe členov statuta
družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta delniške družbe To-
tra Tekstil, d.d.

Gradivo
Celotno gradivo za zasedanje skupščine

je na vpogled vsem delničarjem na sedežu

družbe Trpinčeva 39, Ljubljana, vsak delav-
nik med 9. in 12. uro po tel.
061/14-00-610, faksnem poročilu na št.
14-09-041, v tajništvu družbe, kontaktna
oseba je Zlatka Švarc.

Čas zasedanja skupščine
Pogoji udeležbe na seji skupščine:

skupščine delniške družbe Totra Tekstil,
d.d., se lahko udeležijo vsi delničarji, v ko-
rist katerih so delnice družbe vknjižene na
računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri
Klirinško-depotni družbi (KDD), zakoniti za-
stopniki oziroma njihovi pooblaščenci s pi-
snim pooblastilom, ob predložitvi dokazov o
zakonitem zastopanju.

Uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini je dopustno le, če tisti, ki se želi
udeležiti skupščine (udeleženec: delničarja
pravne osebe ali pooblaščenec enega ali
več delničarjev), vsaj tri dni pred zaseda-
njem skupščine družbi pisno prijavi svojo
udeležbo. Prijava se šteje za pravočasno,
če prispe na sedež družbe najmanj tri dni
pred skupščino, to je vsaj do vključno
22. oktobra 1998 do 13. ure.

Totra Tekstil, d.d.,
uprava družbe

Ob-6746
Na podlagi 20. člena statuta delniške

družbe Farma Stična, d.d. in v skladu z
določili zakona o gospodarskih družbah skli-
cuje začasna uprava

1. skupščino
delniške družbe Farme Stična, d.d.,
ki bo v petek, dne 30. 10. 1998 ob 13.

uri v jedilnici Farme Stična, d.d., Stična 1.
Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 7. 7.

1997 registriralo delniško družbo Farma
Stična, d.d. in potrdilo statut. Začasna upra-
va ugotavlja, da so s tem izpolnjeni pogoji
za sklic skupščine.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave, ob po-

zitivnem mnenju začasnega nadzornega
sveta:

Izvolijo se:
za predsednika skupščine: Sladič Franc,
za preštevalca glasov: Finc Sonja, Hro-

vat Vlasta,
za zapisnikarja: Štrempfelj Marina.
Seji bo prisostvoval notar Kotar Marjan.
2. Ugotavljanje sklepčnosti skupščine.
3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa začasne uprave, ob po-

zitivnem mnenju začasnega nadzornega
sveta: potrdi se predlagani dnevni red.

4. Obravnava poročila začasne uprave o
poteku lastninskega preoblikovanja podjet-
ja z ugotovitvami o vpisu in vplačilu delnic
ter stroških lastninskega preoblikovanja.

5. Imenovanje revizorja za leto 1997 in
1998.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 1997 in 1998 se imenuje P & S, d.o.o.,
Linhartova 1, Ljubljana.

6. Obravnava in sprejem revidiranih ra-
čunovodskih izkazov in letnega poročila za
leto 1997.

Predlog sklepa začasne uprave, ob po-
zitivnem mnenju začasnega nadzornega

sveta: sprejme se revidirane računovodske
izkaze in letno poročilo za leto 1997 delniš-
ke družbe Farma Stična, d.d., v predlože-
nem besedilu.

7. Obravnava in sprejem predloga o raz-
poreditvi dobička in pokrivanje izgube.

Predlog sklepa začasne uprave, ob po-
zitivnem mnenju začasnega nadzornega
sveta: nerazporejeni čisti dobiček za leto
1994, 1995 in 1996 v skupnem znesku
36,982.189,28 SIT se deli:

– za delno pokrivanje izgube iz leta 1993
v znesku 25,794.749,28 SIT;

– lastnikom za dividende v znesku
9,037.440 SIT, kar znaša 135 SIT bruto
dividende na delnico, ki bodo izplačane
30. novembra 1998;

– začasni upravi v bruto znesku
2,000.000 SIT, ki bo izplačano 30. 11.
1998;

– posameznemu članu začasnega nad-
zornega sveta v bruto znesku 50.000 SIT,
ki bo izplačano 30. 11. 1998.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta
Za člane nadzornega sveta se izvolijo:
  1. Sekirnik Polona, dipl. ek., predstav-

nik delničarjev,
  2. prof. dr. Šalehar Andrej, predstavnik

delničarjev.
Tretjega člana izvoli svet delavcev del-

niške družbe Farma Stična, d.d., kot pred-
stavnika delavcev.

Nadzorni svet se imenuje za dobo 4 let
od izvolitve dalje.

9. Vprašanja in pobude delničarjev
Za udeležbo na skupščini, se delničar

izkaže s potrdilom o imetništvu delnic, ozi-
roma s pisnim pooblastilom drugega delni-
čarja in njegovim potrdilom o imetništvu del-
nic. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec,
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
delničarjev najpozneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine, v pisni obliki. Prosimo del-
ničarje, da se pred začetkom zasedanja
skupščine prijavijo v tajništvu podjetja Far-
ma Stična, d.d., Stična 1, 1295 Ivančna
Gorica, vsaj pol ure pred začetkom zaseda-
nja. V tajništvu so najavljeni udeleženci dolž-
ni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter
prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini delni-
čarjev in druga gradiva.

Predlogi sklepov skupščine v popolnem
besedilu za vsako točko dnevnega reda in
ostalo gradivo ter druge informacije, so del-
ničarjem na vpogled na sedežu podjetja na
naslovu Stična 1, 1295 Ivančna Gorica,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

V sedmih dneh po objavi tega sklica
skupščine, lahko delničarji pisno sporočijo
začasni upravi svoje nasprotne predloge, ki
morajo biti razumno utemeljeni.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne ob 14. uri istega dne. Po ponovnem
sklicu, bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vabimo delničarje, da se skupščine pol-
noštevilno udeležijo!

Farma Stična, d.d.,
začasna uprava

predsednik
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Št. 797/98 Ob-6757
Na podlagi 19. člena statuta delniške

družbe Stavbar-IGM, d.d., in v skladu z do-
ločbami zakona o gospodarskih družbah
sklicujem

1. sejo skupščine
delniške družbe Stavbar-IGM, d.d.,
ki bo v četrtek, 29. 10. 1998, v prosto-

rih obrata družbene prehrane na sedežu
družbe, Miklavška 40, Spodnje Hoče, s pri-
četkom ob 12. uri z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog začasne uprave se
izvoli za predsedujočo skupščine Nevenka
Grgić in verifikacijska komisija v sestavi
Cvetka Zidarič kot predsednica in Diana Vuk
ter Dušan Švajger kot preštevalca glasov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Dušica Kalinger.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.

3. Obravnava in sprejem na znanje poro-
čila o poteku lastninskega preoblikovanja.

Predlog sklepa: na znanje se sprejme
poročilo o poteku lastninskega preoblikova-
nja.

4. Obravnava in sprejem na znanje infor-
macije o rezultatih poslovanja družbe za ob-
dobje od 1993 do 1996.

Predlog sklepa: na znanje se sprejme
informacija o rezultatih poslovanja družbe
za obdobje od 1993 do 1996.

5. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta, se sprejme revidirano let-
no poročilo družbe za leto 1997.

6. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za obdobje 1993–1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme sklep, da re-
valoriziran dobiček za obdobje 1993–
1996, ki na dan 31. 12. 1997 znaša
64,238.727,81 SIT, ostane nerazporejen.

7. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme sklep, da se
dobiček iz leta 1997 v višini 41,052.680,80
SIT razporedi tako, da se del dobička v
višini 20,526.340,40 SIT razporedi v rezer-
ve, drugi del dobička v višini
20,526.340,40 SIT pa ostane nerazpore-
jen.

8. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe statuta
družbe določene v predlogu sklepov št.
8.1.–8.10.

9. Imenovanje revizorja za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za pooblaščeno revi-
zijsko družbo za leto 1998 imenuje Abece-
da, Revizijska družba, d.o.o., Osojnikova
3–5, 2250 Ptuj.

10. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
članoma nadzornega sveta, ki ju je izvolil
svet delavcev.

Predlog sklepa št. 10.1.: skupščina, v
skladu z določili 5. člena akta o lastninskem
preoblikovanju Stavbar, Podjetje Idustrija
gradbenega materiala, p.o., razreši člane
začasnega nadzornega sveta.

Predlog sklepa št. 10.2.:
Skupščina je sklenila, da se v skladu z

določili statuta družbe za člane nadzornega
sveta predstavnike delničarjev izvolijo:

  1. Dragan Graorac,
  2. Franci Strajnar,
  3. Ivan Starčevič,
  4. Albin Turk.
Skupščina se seznani, da je svet delav-

cev na svoji seji, dne 7. 9. 1998, izvolil za
člana nadzornega sveta predstavnika delav-
cev Horvat Borisa in Perko Tanjo.

11. Določitev sejnin za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta določi sejnina v višini 30.000 SIT neto
za člane nadzornega sveta in 40.000 SIT
neto za predsednika nadzornega sveta s
tem, da se znesek revalorizira z rastjo drob-
noprodajnih cen.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali s priporočeno po-
šiljko najmanj tri dni pred zasedanjem skupš-
čine v tajništvu uprave družbe pri Cvetki Zi-
darič, Miklavška 40, Spodnje Hoče, 2311
Hoče.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnica-
mi.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo začasni upravi v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine. Predloženi nas-
protni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe
v Hočah, Miklavška 40, Spodnje Hoče, vsak
delovnik od 9. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Stavbar IGM, d.d.,
začasna uprava

direktor

Št. 305 Ob-6758
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške

družbe Avtoservis, Kidričeva 4, Slovenj Gra-
dec, vabi delničarje na

2. sejo skupščine
delniške družbe Avtoservis, d.d.,

ki bo v torek, dne 27. 10. 1998 ob 17.
uri v dvorani gasilskega doma v Slovenj
Gradcu.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Na predlog uprave se izvolijo delovni or-

gani skupščine.
3. Letno poročilo uprave za leto 1997 z

mnenjem nadzornega sveta in mnenjem re-
vizorja.

Na podlagi pozitivnega mnenja nadzor-
nega sveta in revizijskega poročila predlaga
uprava družbe sklep: sprejme se letno po-
ročilo direktorja o poslovanju družbe za leto
1997 z mnenjem nadzornega sveta in revi-
zijskim poročilom revizijske družbe Loris,
d.o.o., v predloženem besedilu.

4. Razporeditev dobička poslovnega le-
ta 1997.

Na podlagi pozitivnega mnenja nadzor-
nega sveta predlaga uprava družbe sklepe:
dobiček družbe za poslovno leto 1997 v
višini 1,128.235,67 SIT se nameni za po-
krivanje izgube iz preteklih let. Izguba iz
preteklih let se pokriva s prenesenim dobič-
kom iz preteklih let v višini 956.307,45 SIT
in iz revaloriziranega čistega dobička iz pre-
teklih let v višini 185.445,92 SIT ter iz reva-
loriziranega osnovnega kapitala v višini
19,546.884,38 SIT.

5. Sprejem sklepov o imenovanju revizij-
ske družbe za leto 1998.

Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:
za revizorja družbe za poslovno leto 1998
se imenuje revizijska družba Revidicom,
d.o.o., Maribor, Grizoldova 5, Maribor.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas

trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci, ki bodo najkasneje 10 dni pred
dnem sklicane skupščine v informacijski pi-
sarni na sedežu družbe osebno ali preko
pooblaščenca shranili potrdila o delnicah in
s tem prijavili svojo udeležbo na skupščini.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni Avtoservisa, d.d.,
eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bo-
do s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
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Popolno gradivo za skupščino vključno s
spremembami in dopolnitvami statuta je del-
ničarjem na vpogled v sprejemni pisarni na
sedežu družbe Avtoservis, d.d., Kidričeva
4, Slovenj Gradec, od 1. 10. 1998 do
16. 10. 1998, in sicer vsak delovni dan od
8. do 15. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od dneva objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne ob 18. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.

Avtoservis, d.d., Slovenj Gradec
uprava

Št. 9/98 Ob-6859
Uprava družbe NIKA PID1, pooblaščena

investicijska družba, d.d., Trg izgnancev 1a,
Brežice na podlagi statuta družbe, zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravlja-
nje, zakona o gospodarskih družbah v so-
glasju z nadzornim svetom sklicuje

3. redno skupščino delničarjev
NIKA PID1, pooblaščena investicijska

družba, d.d., Trg izgnancev 1a, Brežice,
ki bo 30. 10. 1998 ob 14. uri v prosto-

rih Zdraviliškega doma Čatež.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščne. Izvoli se predsednika, prešteval-
ca glasov in notarja po predlogu.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejeme let-
no poročilo za leto 1997 v predloženem
besedilu.

3. Razporeditev dobička iz leta 1997.
Dobiček leta 1997 v višini 29 tisoč SIT

se nameni za pokrivanje izgube iz prejšnjih
let.

4. Seznanitev skupščine s povečanjem
kapitala iz odobrenega kapitala.

Predlog sklepa: na podlagi sklepa direk-
torja z dne 31. 12. 1996 in dne 31. 12.
1997 je nadzorni svet na svoji seji dne
24. 3. 1998 sprejel sklep o povečanju os-
novnega kapitala za 57,769.000 SIT z izda-
jo 57.769 rednih delnic z nominalno vred-
nostjo 1.000 SIT, kar je bilo vpisano v sodni
register 15. 7. 1998. Delnice je vpisala NI-
KA, družba za upravljanje s skladi iz naslova
dela upravljalske provizije. Osnovni kapital
družbe se je s tem povečal iz
3.184,088.000 SIT na 3.241,857.000
SIT.

5. Pripojitev NIKA PID1 d.d. k NIKA PID
d.d.

5.1. Poročilo uprav družb o pripojitvi
NIKA PID1 d.d. k NIKA PID d.d..

Predlog sklepa: skupščina soglaša s po-
ročilom uprav o pripojitvi NIKA PID1 d.d k
NIKA PID d.d., ki postane kot priloga se-
stavni del tega sklepa.

5.2. Seznanitev skupščine z rezultati re-
vizije, ki jo je izdelala pooblaščena revizij-

ska družba PricewaterhouseCoopers,
Ljubljana k pogodbi o pripojitvi družbe NIKA
PID1 d.d. k NIKA PID d.d..

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
rezultati revizije, ki jo je izdelala pooblašče-
na revizijska družba PricewaterhouseCoop-
ers, Ljubljana k pogodbi o pripojitvi družbe
NIKA PID1 d.d. k NIKA PID d.d..

5.3. Sklep o pripojitvi NIKA PID1 d.d. k
NIKA PID d.d.

Predlogi sklepov:
5.3.1. NIKA PID1 d.d. se pripoji k NIKA

PID d.d.
5.3.2. Delnice NIKA PID, d.d., ki bodo

izdane za namen pripojitve NIKA PID 1, d.d.,
k NIKA PID, d.d., vplačajo s stvarnim
vložkom, ki ga predstavlja alikvotni del
premoženja prevzete družbe, tiste osebe,
ki bodo na osmi delovni dan po vpisu pripo-
jitve pri prevzemni družbi, vpisane kot lastni-
ki delnic NIKA PID 1, d.d., v centrelnem
registru nematearilizanih vrednostnih papir-
jev pri Klirinško depotni družbi.

5.3.3. Tiste osebe, ki izpolnujejo pogoj
iz točke 5.3.2. vplačajo delnice NIKA PID
d.d. v menjalnem razmerju delnic določe-
nem na dan skupščine družbe NIKA PID
d.d. in NIKA PID1 d.d.. Menjalno razmerje
se izračuna kot razmerje uteženega pov-
prečja tržnih cen delnic, izračunano na šest
decimalnih mest natančno, za obdobje od
30.7. do vključno 29. 10. 1998. Uteženo
povprečje tržnih cen delnic je izračunano
na način, kakor ga izračunava borzni sistem
Ljubljanske borze-BIS.

5.3.4. Delnice NIKA PID d.d., ki jih ose-
be iz točke 5.3.2. tega sklepa vplačajo v
zameno za delnice NIKA PID1 d.d. dajejo
njihovim imetnikom:

– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,

– sorazmerne dividende iz dobička, ki je
namenjen za izplačilo dividend,

– v primeru likvidacije pravico do soraz-
mernega dela iz preostanka likvidacijske
mase.

Delnice so redne, imenske in prosto pre-
nosljive upoštevaje zakonska določila in so
delnice in skupaj z že izdanimi delnicami
tvorijo isti razred.

5.3.5. Kolikor se izkaže, da ima oseba,
ki izpolnjuje pogoje iz točke 5.3.2. tega
sklepa, v lasti tako število delnic, da jih gle-
de na razmerje iz točke 5.3.3. tega sklepa,
ni mogoče vplačati celega števila delnic
NIKA PID d.d. se razlika izplača v gotovini,
pri čemer se kot ceno delnice upošteva
povprečno tržno ceno delnice NIKA PID d.d.
izračunano na način in za obdobje določe-
nem v točki 5.3.3. tega sklepa.

5.3.6. Delnice NIKA PID d.d. in gotovi-
na, ki jih delničarji NIKA PID1 d.d. pridobijo
na podlagi te pripojitve, se prenesejo v last
posameznega upravičenca preko zastopni-
ka za prejem delnic, ki ga imenuje skupšči-
na NIKA PID1 d.d. Za opravljanje gotovin-
skih izplačil lahko zastopnik za prejem del-
nic imenuje izvajalca, ki je dolžan javno ob-
javiti mesta izplačila in delovni čas
izplačilnega mesta.

5.4. Skupščina potrjuje pogodbo o pri-
pojitvi, sklenjeno med NIKA PID d.d. kot
prevzemno družbo in NIKA PID1 d.d. kot
prevzeto družbo.

5.5. Z dnem vpisa pripojitve po prev-
zemni družbi v sodni register, NIKA PID1
d.d. preneha obstajati.

5.6. Imenovanje zastopnika za prejem
delnic.

Predlog sklepa: za zastopnika za prejem
delnic se imenuje KDD- Centralno klirinško
depotno družbo d.d., Trg republike 3, Ljub-
ljana.

6. Spremembe stauta.
Predlog sklepa: če pripojitev družbe

NIKA PID1 d.d. k NIKA PID d.d. ne bi uspe-
la se ustrezno spremeni statut družbe zara-
di uskladitve s sklepom pod 4. točko dnev-
nega reda. Skupščina pooblasti upravo, da
v soglasju z nadzornim svetom uskladi be-
sedilo statuta.

7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: za revidiranje poslova-
nja družbe za leto 1998 se imenuje revizij-
ska hiša PricewaterhouseCoopers, Ljublja-
na. Sklep velja, če skupščine družb NIKA
PID d.d. in/ali NIKA PID1 d.d. ne bi sogla-
šale s pripojitvijo ali, če do vključno 31. 12.
1998 NIKA PID1 d.d. ne bi prenehala ob-
stajati.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Seje skupščine se v skladu z 10.1.

členom statuta družbe lahko udeležijo vsi
delničarji na dan 20. 10. 1998 ali njihovi
pooblaščeni zastopniki, ki svojo udeležbo
na skupščini v skladu z 10.2.3. členom stat-
uta družbe pisno prijavijo družbi vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo zase-
danje skupščine na istem mestu 30. 10.
1998 ob 14.30. Skupščina bo v tem prime-
ru sklepala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo: za skupščino bo na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe Trg izg-
nancev 1a, Brežice, in v poslovalnici Dunaj-
ska 20, Ljubljana, od 7. 10. 1998, vsak
delovni dan od 9. do 11. ure.

NIKA PID1,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,

Brežice
uprava družbe

Št. 9/98 Ob-6860
Uprava družbe NIKA PID2, pooblaščena

investicijska družba, d.d., Trg izgnancev 1a,
Brežice na podlagi statuta družbe, zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravlja-
nje, zakona o gospodarskih družbah v so-
glasju z nadzornim svetom sklicuje

2. redno skupščino delničarjev
NIKA PID2, pooblaščena investicijska

družba, d.d., Trg izgnancev 1a, Brežice,
ki bo 30. 10. 1998 ob 15.30 v prosto-

rih Zdraviliškega doma Term Čatež.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščne. Izvoli se predsednika, prešteval-
ca glasov in notarja po predlogu.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejeme let-
no poročilo za leto 1997 v predloženem
besedilu.
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3. Razporeditev izgube iz leta 1997.
Izguba leta 1997 v višini 38.675 tisoč

SIT ostane nerazporejena.
4. Seznanitev skupščine s povečanjem

kapitala iz odobrenega kapitala.
Predlog sklepa: na podlagi sklepa direk-

torja z dne 31. 12. 1997 je nadzorni svet
na svoji seji dne 24. 3. 1998 sprejel sklep
o povečanju osnovnega kapitala za
13,141.000 SIT z izdajo 13.141 rednih del-
nic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT, kar
je bilo vpisano v sodni register 15. 7. 1998.
Delnice je vpisala NIKA, družba za upravlja-
nje s skladi iz naslova dela upravljalske pro-
vizije. Osnovni kapital družbe se je s tem
povečal iz 1.314,154.000 SIT na
1.327,295.000 SIT.

5. Pripojitev NIKA PID2 d.d. k NIKA PID
d.d.

5.1. Poročilo uprav družb o pripojitvi
NIKA PID2 d.d. k NIKA PID d.d.

Predlog sklepa: skupščina soglaša s po-
ročilom uprav o pripojitvi NIKA PID2 d.d k
NIKA PID d.d., ki postane kot priloga se-
stavni del tega sklepa.

5.2. Seznanitev skupščine z rezultati re-
vizije, ki jo je izdelala pooblaščena revizij-
ska družba PricewaterhouseCoopers, Ljub-
ljana k Pogodbi o pripojitvi NIKA PID2 d.d. k
NIKA PID d.d.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
rezultati revizije, ki jo je izdelala pooblašče-
na revizijska družba PricewaterhouseCoo-
pers, Ljubljana k Pogodbi o pripojitvi NIKA
PID2 d.d. k NIKA PID d.d.

5.3. Sklep o pripojitvi NIKA PID2 d.d. k
NIKA PID d.d.

Predlogi sklepov:
5.3.1. NIKA PID2 d.d. se pripoji k NIKA

PID d.d.
5.3.2. Delnice NIKA PID d.d., ki bodo

izdane za namen pripojitve NIKA PID2 d.d.
k NIKA PID d.d., vplačajo s stvarim vlož-
kom, ki ga predstavlja alikvotni del premo-
ženja prevzete družbe, tiste osebe, ki bodo
na osmi delovni dan po vpisu pripojitve pri
prevzemni družbi, vpisane kot lastniki del-
nic NIKA PID2 d.d. v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
Klirinško depotni družbi.

5.3.3. Tiste osebe, ki izpolnjujejo pogoj
iz točke 5.3.2. vplačajo delnice NIKA PID
d.d. v menjalnem razmerju delnic določe-
nem na dan skupščine družbe NIKA PID
d.d. in NIKA PID2 d.d. Menjalno razmerje
se izračuna kot razmerje uteženega pov-
prečja tržnih cen delnic, izračunano na šest
decimalnih mest natančno, za obdobje od
30.7. do vključno 29. 10. 1998. Uteženo
povprečje tržnih cen delnic je izračunano
na način, kakor ga izračunava borzni sistem
Ljubljanske borze-BIS.

5.3.4. Delnice NIKA PID d.d., ki jih ose-
be iz točke 5.3.2. tega sklepa vplačajo v
zameno za delnice NIKA PID2 d.d. dajejo
njihovim imetnikom:

– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,

– sorazmerne dividende iz dobička, ki je
namenjen za izplačilo dividend,

– v primeru likvidacije pravico do soraz-
mernega dela iz preostanka likvidacijske
mase.

Delnice so redne, imenske in prosto pre-
nosljive upoštevaje zakonska določila in sku-
paj z že izdanimi delnicami tvorijo isti raz-
red.

5.3.5. Kolikor se izkaže, da ima oseba,
ki izpolnjuje pogoje iz točke 5.3.2. tega
sklepa, v lasti tako število delnic, da jih gle-
de na razmerje iz točke 5.3.3. tega sklepa,
ni mogoče vplačati celega števila delnic
NIKA PID d.d. se razlika izplača v gotovini,
pri čemer se kot ceno delnice upošteva
povprečno tržno ceno delnice NIKA PID d.d.
izračunano na način in za obdobje določe-
nem v točki 5.3.3. tega sklepa.

5.3.6. Delnice NIKA PID d.d. in gotovi-
na, ki jih delničarji NIKA PID2 d.d. pridobijo
na podlagi te pripojitve, se prenesejo v last
posameznega upravičenca preko zastopni-
ka za prejem delnic, ki ga imenuje skupšči-
na NIKA PID2 d.d. Za opravljanje gotovin-
skih izplačil lahko zastopnik za prejem del-
nic imenuje izvajalca, ki je dolžan javno ob-
javiti mesta izplačila in delovni čas
izplačilnega mesta.

5.4. Skupščina potrjuje Pogodbo o pri-
pojitvi, sklenjeno med NIKA PID d.d. kot
prevzemno družbo in NIKA PID 2 d.d. kot
prevzeto družbo.

5.5. Z dnem vpisa pripojitve po prev-
zemni družbi v sodni register, NIKA PID2
d.d. preneha obstajati.

5.6. Imenovanje zastopnika za prejem
delnic.

Predlog sklepa: Za zastopnika za pre-
jem delnic se imenuje KDD- Centralno kli-
rinško depotno družbo d.d., Trg republike
3, Ljubljana.

6. Spremembe stauta.
Predlog sklepa: če pripojitev družbe

NIKA PID2 d.d. k NIKA PID d.d. ne bi uspe-
la se ustrezno spremeni staut družbe zaradi
uskladitve s sklepom pod točko 4 dnevne-
ga reda. Skupščina pooblasti upravo, da v
soglasju z nadzornim svetom uskladi bese-
dilo statuta.

7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: za revidiranje poslova-
nja družbe za leto 1998 se imenuje revizij-
ska hiša PricewaterhouseCoopers, Ljublja-
na. Sklep velja, če skupščine družb NIKA
PID d.d. in /ali NIKA PID2 d.d. ne bi sogla-
šale s pripojitvijo ali, če do vključno 31. 12.
1998 NIKA PID2 d.d. ne bi prenehala ob-
stajati.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Seje skupščine se v skladu s členom

10.1. stauta družbe lahko udeležijo vsi del-
ničarji na dan 20. 10. 1998 ali njihovi poob-
laščeni zastopniki, ki svojo udeležbo na
skupščini v skladu s členom 10.2.3. Statuta
družbe pisno prijavijo družbi vsaj tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo zase-
danje skupščine na istem mestu 30. 10.
1998 ob 16.00 uri. Skupščina bo v tem
primeru sklepala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Gradivo: gradivo za skupščino bo na vpo-
gled vsem delničarjem na sedežu družbe
Trg izgnancev 1a, Brežice, in v poslovalnici
Dunajska 20, Ljubljna, od 7. 10. 1998, vsak
delovni dan od 9. do 11. ure.

NIKA PID2,
pooblaščena investicijska družba, d.d.,

Brežice
uprava družbe

Št. 9/98 Ob-6861
Uprava družbe NIKA PID, pooblaščena

investicijska družba, d.d., Trg izgnancev 1a,
Brežice na podlagi statuta družbe, zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravl-
janje, zakona o gospodarskih družbah v
soglasju z nadzornim svetom sklicuje

3. redno skupščino delničarjev
NIKA PID, pooblaščena investicijska

družba, d.d., Trg izgnancev 1a, Brežice
ki bo 30. 10. 1998 ob 17. uri v prosto-

rih Zdraviliškega doma v Termah Čatež.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščne. Izvoli se predsednika, prešteval-
ca glasov in notarja po predlogu.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejeme let-
no poročilo za leto 1997 v predloženem
besedilu.

3. Razporeditev dobička iz leta 1997.
Predlog sklepa: dobiček leta 1997 v vi-

šini 22.949 tisoč SIT se nameni za pokriva-
nje izgube iz prejšnjih let.

4. Seznanitev skupščine s povečanjem
kapitala iz odobrenega kapitala.

Predlog sklepa: na podlagi sklepa direk-
torja z dne 31. 12. 1996 in dne 31. 12.
1997 je nadzorni svet na svoji seji dne
24. 3. 1998 sprejel sklep o povečanju os-
novnega kapitala za 64,796.000 SIT z izda-
jo 64.796 rednih delnic z nominalno vred-
nostjo 1.000 SIT, kar je bilo vpisano v sodni
register 15. 7. 1998. Delnice je vpisala Ni-
ka, družba za upravljanje s skladi iz naslova
dela upravljalske provizije. Osnovni kapital
družbe se je s tem povečal iz
3.239,800.000 SIT na 3.304,596.000
SIT.

5. Pripojitev družbe NIKA PID1 d.d. k
NIKA PID d.d.

5.1. Poročilo uprav družb o pripojitvi
NIKA PID1 d.d. k NIKA PID d.d.

Predlog sklepa: skupščina soglaša s po-
ročilom uprav o pripojitvi NIKA PID1 d.d k
NIKA PID d.d., ki postane kot priloga se-
stavni del tega sklepa.

5.2. Seznanitev skupščine z rezultati re-
vizije, ki jo je izdelala pooblaščena revizij-
ska družba PricewaterhouseCoopers, Ljub-
ljana k pogodbi o pripojitvi družbe NIKA
PID1 d.d. k NIKA PID d.d.

Predlog sklepa; skupščina se seznani z
rezultati revizije, ki jo je izdelala pooblašče-
na revizijska družba PricewaterhouseCoo-
pers, Ljubljana k pogodbi o pripojitvi družbe
NIKA PID1 d.d. k NIKA PID d.d.
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5.3. Sklep o pripojitvi NIKA PID1 k NIKA
PID d.d.

Predlogi sklepov:
5.3.1. Predlog sklepa: NIKA PID d.d.

sprejema pripojitev in prevzema NIKA PID1
d.d.

5.3.2. NIKA PID d.d. bo zaradi pripojitve
povečala svoj osnovni kapital za
2.600,000.000 SIT oziroma 2,600.000 na-
vadnih delnic v nominalni vrednosti 1.000
SIT, katerih pravice so identične s pravica-
mi, kot so v statutu opredeljene pravice
imetnikov delnic NIKA PID d.d. Delnice se
glasijo na ime in so prosto prenosljive upo-
števaje določila zakona.

Skupščina sprejme zaradi pripojitve tudi
sklep o povečanju odobrenega kapitala
NIKA PID d.d. za 737,378.000 SIT oziro-
ma 737.378 delnic oziroma iz 97,194.000
SIT na 834,572.000 SIT. Uprava, bo s so-
glasjem nadzornega sveta in v skladu z na
skupščini določenim menjalnim razmerjem
delnic iz odobrenega kapitala izdala ustrez-
no število delnic zaradi pripojitve in določila
višino odobrenega kapitala za plačila uprav-
ljalske provizije.

Povečanje osnovnega in odobrenega ka-
pitala se izvede s pogojem, da bosta
skupščini NIKA PID d.d. in NIKA PID1 d.d.
potrdili pripojitev NIKA PID1 d.d. k NIKA
PID d.d. V 10- dneh po prejemu obvestila
NIKA PID1 d.d. o imenovanju zastopnika za
prejem delnic bo NIKA PID d.d. izdala nalog
za vpis delnic.

5.3.3. Delnice NIKA PID d.d., ki bodo
izdane za namen pripojitve NIKA PID1 d.d.
k NIKA PID d.d., vplačajo s stvarnim vlož-
kom, ki ga predstavlja alikvotni del premo-
ženja prevzete družbe, tiste osebe, ki bodo
na osmi delovni dan po vpisu pripojitve pri
prevzemni družbi, vpisane kot lastniki del-
nic NIKA PID1 d.d. v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
Klirinško depotni družbi.

5.3.4. Tiste osebe, ki izpolnujejo pogoj
iz točke 5.3.3. vplačajo delnice NIKA PID
d.d. v menjalnem razmerju delnic določe-
nem na dan skupščine družbe NIKA PID
d.d. in NIKA PID1 d.d. Menjalno razmerje
se izračuna kot razmerje uteženega pov-
prečja tržnih cen delnic, izračunano na šest
decimalnih mest natančno, za obdobje od
30.7. do vključno 29. 10. 1998. Uteženo
povprečje tržnih cen delnic je izračunano
na način, kakor ga izračunava borzni sistem
Ljubljanske borze-BIS.

5.3.5.Delnice NIKA PID d.d., ki jih ose-
be iz točke 5.3.3. tega sklepa vplačajo v
zameno za delnice NIKA PID1 d.d. dajejo
njihovim imetnikom:

– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,

– sorazmerne dividende iz dobička, ki je
namenjen za izplačilo dividend,

– v primeru likvidacije pravico do soraz-
mernega dela iz preostanka likvidacijske
mase.

Delnice so redne, imenske in prosto pre-
nosljive upoštevaje zakonska določila in
skupaj z že izdanimi delnicami tvorijo isti
razred.

5.3.6. Kolikor se izkaže, da ima oseba,
ki izpolnjuje pogoje iz točke 5.3.3. tega
sklepa, v lasti tako število delnic, da jih gle-

de na razmerje iz točke 5.3.4. tega sklepa,
ni mogoče vplačati celega števila delnic
NIKA PID d.d. se razlika izplača v gotovini,
pri čemer se kot ceno delnice upošteva
povprečno tržno ceno delnice NIKA PID d.d.
izračunano na način in za obdobje določe-
nem v točki 5.3.4. tega sklepa.

5.3.7. Delnice NIKA PID d.d. in gotovi-
na, ki jih delničarji NIKA PID1 d.d. pridobijo
na podlagi te pripojitve, se prenesejo v last
posameznega upravičenca preko zastopni-
ka za prejem delnic, ki ga imenuje skupšči-
na NIKA PID1 d.d. Za opravljanje gotovin-
skih izplačil lahko zastopnik za prejem del-
nic imenuje izvajalca, ki je dolžan javno ob-
javiti mesta izplačila in delovni čas
izplačilnega mesta.

5.3.8. Družba NIKA PID d.d. bo hkrati s
tem, ko bo izdala nalog za vpis delnic iz
točke 5.3.2. tega sklepa deponirala pri za-
stopniku za prejem delnic tudi denar za po-
plačilo razlik iz točke 5.3.6. tega sklepa.
Višina deponiranega zneska se določi na
osmi delovni dan po vpisu pripojitve pri prev-
zemni družbi, glede na stanja lastnikov del-
nic NIKA PID1 d.d. v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
Klirinško depotni družbi.

5.4. Skupščina potrjuje Pogodbo o pri-
pojitvi, sklenjeno med NIKA PID d.d., kot
prevzemno družbo in NIKA PID1 d.d. kot
prevzeto družbo.

5.5. Skupščina pooblasti upravo, da s
soglasjem nadzornega sveta v skladu z na
skupščini določenim menjalnim razmerjem
delnic, opredeljenim s točko 5.3.4. tega
dnevnega reda, iz odobrenega kapitala izda
ustrezno število delnic zaradi pripojitve in
določi višino odobrenega kapitala za plačila
upravljalske provizije.

6. Pripojitev družbe NIKA PID2 d.d. k
NIKA PID d.d.

6.1. Poročilo uprav družb o pripojitvi
NIKA PID2 d.d. k NIKA PID d.d.

Predlog sklepa: skupščina soglaša s po-
ročilom uprav o pripojitvi NIKA PID2 d.d k
NIKA PID d.d., ki postane kot priloga se-
stavni del tega sklepa.

6.2. Seznanitev skupščine z rezultati re-
vizije, ki jo je izdelala pooblaščena revizij-
ska družba PricewaterhouseCoopers, Ljub-
ljana, k pogodbi o pripojitvi družbe NIKA
PID2 d.d. k NIKA PID d.d.

Predlog sklepa; Skupščina se seznani z
rezultati revizije, ki jo je izdelala pooblašče-
na revizijska družba PricewaterhouseCoop-
ers, Ljubljana, k pogodbi o pripojitvi družbe
NIKA PID2 d.d. k NIKA PID d.d.

6.3. Sklep o pripojitvi NIKA PID2 k NIKA
PID d.d.

Predlogi sklepov:
6.3.1. Predlog sklepa: NIKA PID d.d.

sprejema pripojitev in prevzema NIKA PID2
d.d.

6.3.2. NIKA PID d.d. bo zaradi pripojitve
povečala svoj osnovni kapital zaradi pripoji-
tve za 1.000,000.000 SIT oziroma
1,000.000 navadnih delnic v nominalni
vrednosti 1.000 SIT, katerih pravice so iden-
tične s pravicami, kot so v statutu opredelje-
ne pravice imetnikov delnic NIKA PID d.d.
Delnice se glasijo na ime in so prosto pre-
nosljive upoštevaje določila zakonov.

Skupščina sprejme zaradi pripojitve tudi
sklep o povečanju odobrenega kapitala
NIKA PID d.d. za 379,861.000 SIT oziro-
ma 379.861 delnic oziroma iz 97,194.000
SIT na 477,055.000 SIT. Uprava, bo s so-
glasjem nadzornega sveta in v skladu z na
skupščini določenim menjalnim razmerjem
delnic iz odobrenega kapitala izdala ustrez-
no število delnic zaradi pripojitve in določila
višino odobrenega kapitala za plačila uprav-
ljalske provizije.

Povečanje osnovnega in odobrenega ka-
pitala se izvede s pogojem, da bosta
skupščini NIKA PID2 d.d. in NIKA PID d.d.
potrdili pripojitev NIKA PID2 d.d. k NIKA
PID d.d. V 10 dneh po prejemu obvestila
NIKA PID2 d.d. o imenovanju zastopnika za
prejem delnic bo NIKA PID d.d. izdala nalog
za vpis delnic.

6.3.3. Delnice NIKA PID d.d., ki bodo
izdane za namen pripojitve NIKA PID2 d.d.
k NIKA PID d.d., vplačajo s stvarnim vlož-
kom, ki ga predstavlja alikvotni del premo-
ženja prevzete družbe, tiste osebe, ki bodo
na osmi delovni dan po vpisu pripojitve pri
prevzemni družbi, vpisane kot lastniki del-
nic NIKA PID2 d.d. v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
Klirinško depotni družbi.

6.3.4. Tiste osebe, ki izpolnujejo pogoj
iz točke 6.3.3. vplačajo delnice NIKA PID
d.d. v menjalnem razmerju delnic določe-
nem na dan skupščine družbe NIKA PID
d.d. in NIKA PID2 d.d. Menjalno razmerje
se izračuna kot razmerje uteženega pov-
prečja tržnih cen delnic, izračunano na šest
decimalnih mest natančno, za obdobje od
30. 7. do vključno 29. 10. 1998. Uteženo
povprečje tržnih cen delnic je izračunano
na način, kakor ga izračunava borzni sistem
Ljubljanske borze-BIS.

6.3.5.Delnice NIKA PID d.d., ki jih ose-
be iz točke 6.3.3. tega sklepa vplačajo v
zameno za delnice NIKA PID2 d.d. dajejo
njihovim imetnikom:

– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,

– sorazmerne dividende iz dobička, ki je
namenjen za izplačilo dividend,

– v primeru likvidacije pravico do soraz-
mernega dela iz preostanka likvidacijske
mase.

Delnice so redne, imenske in prosto pre-
nosljive upoštevaje zakonska določila in
skupaj z že izdanimi delnicami tvorijo isti
razred.

6.3.6. Kolikor se izkaže, da ima oseba,
ki izpolnjuje pogoje iz točke 6.3.3. tega
sklepa, v lasti tako število delnic, da jih gle-
de na razmerje iz točke 6.3.4. tega sklepa,
ni mogoče vplačati celega števila delnic
NIKA PID d.d. se razlika izplača v gotovini,
pri čemer se kot ceno delnice upošteva
povprečno tržno ceno delnice NIKA PID d.d.
izračunano na način in za obdobje določe-
nem v točki 6.3.4. tega sklepa.

6.3.7. Delnice NIKA PID d.d. in gotovi-
na, ki jih delničarji NIKA PID2 d.d. pridobijo
na podlagi te pripojitve, se prenesejo v last
posameznega upravičenca preko zastopni-
ka za prejem delnic, ki ga imenuje skupšči-
na NIKA PID2 d.d. Za opravljanje gotovin-
skih izplačil lahko zastopnik za prejem del-
nic imenuje izvajalca, ki je dolžan javno ob-
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javiti mesta izplačila in delovni čas izplačil-
nega mesta.

6.3.8. Družba NIKA PID d.d. bo hkrati s
tem, ko bo izdala nalog za vpis delnic iz
točke 6.3.2. tega sklepa deponirala pri za-
stopniku za prejem delnic tudi denar za po-
plačilo razlik iz točke 6.3.6. tega sklepa.
Višina deponiranega zneska se določi na
osmi delovni dan po vpisu pripojitve pri prev-
zemni družbi, glede na stanja lastnikov del-
nic NIKA PID2 d.d. v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
Klirinško depotni družbi.

6.4. Skupščina potrjuje Pogodbo o pri-
pojitvi, sklenjeno med NIKA PID d.d., kot
prevzemno družbo in NIKA PID2 d.d. kot
prevzeto družbo.

6.5. Skupščina pooblasti upravo, da s
soglasjem nadzornega sveta v skladu z na
skupščini določenim menjalnim razmerjem
delnic, opredeljenem s točko 6.3.4. tega
dnevnega reda, iz odobrenega kapitala izda
ustrezno število delnic zaradi pripojitve in
določi višino odobrenega kapitala za plačila
upravljalske provizije.

7. Spremembe statuta
7.1. Predlog sklepa: s sprejetjem skle-

pov skupščine o pripojitvi družbe NIKA PID1
d.d. in/ali NIKA PID2 d.d. in ob pogoju, da
isto sprejmeta tudi skupščini družb NIKA
PID1 d.d. in/ali NIKA PID2 d.d. se zaradi
pripojitve spremeni tudi staut družbe NIKA
PID d.d. Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe NIKA PID d.d., da po izvedbi zame-
njave delnic NIKA PID1 d.d. ali/in NIKA
PID2 d.d. za delnice NIKA PID d.d., uskladi
besedilo statuta z veljavno sprejetimi sklepi
skupščine.

8. Nadzorni svet družbe NIKA PID d.d.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da z

dnem 15. 2. 1999 preteče mandat članom
nadzornega sveta. Skupščina izvoli nove čla-
ne nadzornega sveta.

9. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sejnina člana nadzorne-
ga sveta znaša 40.000 SIT, predsednika pa
50.000 SIT.

10. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1998.

Predlog sklepa: za revidiranje poslova-
nja družbe za leto 1998 se imenuje
PricewaterhouseCoopers, Ljubljana.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Seje skupščine se v skladu z 10.1.

členom statuta družbe lahko udeležijo vsi
delničarji na dan 20. 10. 1998 ali njihovi
pooblaščeni zastopniki, ki svojo udeležbo
na skupščini v skladu z 10.2.3. členom stat-
uta družbe pisno prijavijo družbi vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo zase-
danje skupščine na istem mestu 30. 10.
1998 ob 17.30. Skupščina bo v tem prime-
ru sklepala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo: gradivo za skupščino bo na vpo-
gled vsem delničarjem na sedežu družbe
Trg izgnancev 1a, Brežice, in v poslovalnici
Dunajska 20, Ljubljna, od 7. 10. 1998, vsak
delovni dan od 9. do 11. ure.

NIKA PID,
Pooblaščena investicijska družba, d.d.,

Brežice
uprava družbe

Razne objave

Popravek

Št. 5-02/98-128 Ob-6697
V merilih za opredelitev lokalnih neko-

mercialnih radijskih programov objavljenih v
Uradnem listu RS, št. 66 z dne 17. 11.
1995, Ob-3430, št. 215/95 se:

1. 5 točka (Območje pokrivanja)
Za 1. odstavkom se doda nov 2. odsta-

vek, ki se glasi:
Za isto geografsko območje pokri-

vanja Svet dodeli status lokalnega ne-
komercialnega radijskega programa
praviloma samo enemu radijskemu pro-
gramu.

2. odtavek postane 3. odstavek.
2. 8 točka (Nadzor)
Besedilo se spremeni in dopolni tako,

da se glasi:
Svet za radiodifuzijo ima pravico in dolž-

nost, na lastno pobudo ali na pobudo zain-
teresiranih RTV organizacij, ter državnih or-
ganov in organov lokalnih skupnosti, nadzo-
rovati uresničevanje teh meril v nekomer-
cialnih programih.

RTV organizacija, ki ustvarja in oddaja
nekomercialni radijski program, mora spo-
ročiti svetu spremembo zvrsti, programske
zasnove oziroma bistvene spremembe pro-
gramske sheme najpozneje v 15 dneh po
sprejemu sprememb.

V primeru, da svet ugotovi, da se je spre-
menila zvrst radijskega programa (iz neko-
mercialnega v komercialni), izda svet ugo-
tovitveni sklep, da program ne izpolnju-
je več pogojev za nekomercialni status.
Sklep pošlje RTV Slovenija – Oddajniki
in zveze, SAZAS-u in drugim organom in
organizacijam, ki so kakorkoli pristojni
za urejanje položaja RTV organizacij.

Če je bil radijsko dovoljenje izdano
za oddajanje lokalnega nekomercialne-
ga radijskega programa, lahko svet v
primeru spremembe zvrsti predalga pri-
stojnemu organu začasen ali trajen pre-
klic radijskega dovoljenja.

3. 9. točka (Prehodne in končne določ-
be)

Besedilo se spremeni in dopolni tako,
da se glasi:

“Radijske organizacije, ki želijo uveljavi-
ti status lokalnega nekomercialnega ra-
dijskega programa, morajo poslati sve-
tu zahtevo. Zahtevi je treba priložiti pro-
gramsko zasnovo, okvirno programsko
shemo z obrazložitvijo posameznih vse-
binskih sklopov ter okvirni spored (po
urah in s kratkim opisom vsebine oddaj)
za en teden programa v tekočem mese-
cu. Svet lahko zahteva od RTV organiza-
cije tudi posnetek programa.

Svet mora o zahtevi odločiti najpozneje v
60 dneh po prejemu zahteve s prilogami
oziroma posnetkov programa. O svoji
odločitvi izda svet ugotovitveni sklep.

Spremembe in dopolnitve meril sprejme
svet z dvotretjinsko večino glasov vseh čla-
nov, velati pa začnejo naslednji dan po ob-
javi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Svet za radiodifuzijo

Št. 332 Ob-6756

Javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Prodajalec nepremičnin – poslovnih
prostorov namenjenih opravljanju pisarniš-
ke dejavnosti – je podjetje TRG, d.d., iz
Ljubljane, Celovška 150, ki je solastnik vl.
št. 3674 k.o., Zg. Šiška, parc. št. 177/4
dvorišče in parc. št. 177/6 stavba s funk-
cionalnim zemljiščem (v naravi poslovna
stavba “Slovenija Avto”, Ljubljana, Celovška
150) do 16/100 (=20/125), v sorazmer-
nem deležu je hkrati imetnik skupne lastnin-
ske pravice na skupnih delih, prostorih in
napravah ter na funkcionalnem zemljišču ne-
premičnine, kot celote.

II. Predmet prodaje je 1/125 vl. št. 3674
k.o. Zg. Šiška, kar v naravi predstavlja skup-
no 7 pisarniških prostorov (pisarno št. 205
v izmeri 43 m2, pisarno št. 206 v izmeri 22
m2, pisarno št. 207 v izmeri 20 m2, pisarno
št. 208 v izmeri 11 m2, pisarno št. 209 v
izmeri 13 m2, pisarno št. 210 v izmeri 19
m2 in pisarno št. 210a v izmeri 12 m2) v
skupni izmeri 140 m2, ki se nahajajo v dru-
gem nadstropju solastne poslovne hiše pro-
dajalca na naslovu Celovška 150, Ljubljana
in sorazmerni delež skupne lastninske pra-
vice na skupnih delih, prostorih in napravah
ter sorazmerni delež skupne lastninske pra-
vice na funkcionalnem zemljišču poslovne
hiše Slovenija Avto, kot celote.

Vsi prostori, ki so predmet prodaje so
urejeni in vzdrževani, poslovna hiša kot ce-
lota je priključena na toplovod, vsaka od
ponujenih pisarn je priključena na telefon-
sko omrežje, sanitarni prostori so v soupo-
rabi, stroški uporabljanja in investicijskega
vzdrževanja se obračunavajo od solastnega
deleža. Vhod v poslovne prostore je iz Ce-
lovške 150.

Od skupnega števila ponujenih poslov-
nih prostorov je 5 pisarn zasedenih z na-
jemniki, dve pisarni (št. 206 – 22 m2 in št.
210 – 19 m2) sta prazni in primerni za takoj-
šen začetek opravljanja pisarniške dejavno-
sti. Najemne pogodbe so sklenjene za ne-
določen čas s 3-mesečnim odpovednim ro-
kom.

Najemniki po sklenjenih najemnih po-
godbah plačujejo najemnino v znesku 2.068
SIT/m2 najetega pisarniškega prostora.

Prodajalec jamči bremen prost prenos
lastninske pravice na izbranega ponudnika,
kot kupca.

Izhodiščna cena za nakup ponujenih po-
slovnih prostorov je 175.000 SIT/m2.

Prodajalec proda vseh sedem pisarn kot
celoto (skupno torej 140 m2) ali sklop pi-
sarn (dve, tri) ali kot posamezno pisarno. V
primeru nakupa sklopa pisarn ali posamez-
ne pisarne se solastni delež kupca glede
na celoto določi pred sklenitvijo kupne po-
godbe.

III. Prodajni pogoji
Ponudba mora biti vložena pisno s pri-

poročenim pismom do vključno 10. 10.
1998, na naslov prodajalca: Podjetje TRG,
d.d., Ljubljana, Celovška 150, z označbo
na ovojnici “prodaja nepremičnin”.

Upoštevale se bodo ponudbe fizičnih
oseb s predloženim potrdilom o držav-
ljanstvu RS in pravnih oseb, ki so registrira-
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ne in imajo svoj sedež v RS ter predložijo
svoji ponudbi izpisek iz registra pravnih oseb
št. 01 in 06.

Razen pri prej navedenih (formalnih) po-
trdil o statusu ponudnika mora ponudba vse-
bovati:

– predmet ponudbe (označen s številko
poslovnega prostora),

– ponujeno kupnino označeno v SIT/m2,
– plačilne pogoje,
– potrdilo o plačilu varščine v znesku

10% od ponudbe.
Predkupno pravico (izključno in samo na

poslovnih prostorih, ki jih imajo v najemu)
imajo, pod enakimi pogoji, najemniki. Na-
jemniki so dolžni obvestiti prodajalca o uve-
ljavljanju predkupne pravice v 3 dneh od
obvestila o najboljšem ponudniku, sicer šte-
je, da prednostne pravice ne uveljavljajo in
bo sklenjena kupna pogodba z izbranim naj-
boljšim ponudnikom, kot kupcem.

Izbrani ponudnik je dolžan, kot kupec,
plačati kupnino pod pogodbeno dogovorje-
nimi pogoji, a v 8 dneh od sklenitve kupne
pogodbe. Plačilna zamuda šteje kot odstop
od pogodbe.

Komisijsko odpiranje ponudb bo na naslo-
vu prodajalca dne 12. 10. 1998 ob 10. uri.
Prodajalec bo vse ponudnike obvestil o razul-
tatu razpisnega postopka in o izbranem po-
nudniku do vključno 20. 10. 1998.

IV. Varščina
Ponudniki so dolžni plačati varščino za

resnost ponudbe v znesku 10% svoje ponu-
jene cene. Varščina mora biti plačana pred
odpiranjem ponudb (tj. pred 12. 10. 1998
ob 10. uri), na žiro račun prodajalca št.
50104-601-27840 s pripisom “javni raz-
pis”. Plačilo varščine ponudniki dokazujejo
s predložitvijo naloga ali potrjene položnice
o plačilu varščine. Varščina bo izbranemu
ponudniku brezobrestno vračunana v kup-
nino, drugim pa bo brez obresti vrnjena v
roku 8 dni po izdaji obvestila o izbiri najbolj-
šega ponudnika (tj. do vključno 28. 10.
1998).

V. Ostali pogoji
Kupna pogodba mora biti sklenjena naj-

kasneje do 29. 10. 1998. Kolikor izbrani
ponudnik odstopi od podpisa kupne pogod-
be ali ne plača razlike kupnine v roku in
pogojih iz kupne pogodbe prodajalec obdr-
ži varščino kot sklesnino.

Vse stroške v zvezi z javnim pozivom,
sklenitvijo kupne pogodbe, plačilom davš-
čin, overitvami podpisa in zemljiškoknjižne
realizacije kupne pogodbe plača kupec.

Informacije o predmetu prodaje ter og-
led nepremičnin je možen po predhodni na-
javi po tel. 159-44-12.

Podjetje TRG, d.d.

Ob-6736
Meting ŽJ, d.o.o., C. Železarjev 8, 4270

Jesenice, po pooblastilu družb Slovenskih
Železarn razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Zemljišče parc. št. 1206/2, k.o. Je-
senice, ki predstavlja park v izmeri 237 m2.
Ocenjena vrednost zemljišča je 1,100.000
SIT.

Varščina za nakup je 110.000 SIT.

2. Deli zemljišča parcelne št. 1375/2 in
1369/2, k.o. Jesenice, ki predstavljajo pri
parceli 1375/2 njivo v približni izmeri 414
m2 z vrednostjo 3.500 SIT/m2 ter pri parceli
1375/2 pašnik v približni izmeri 500 m2 in
pri parceli 1369/2 pašnik v približni izmeri
482 m2 z vrednostjo 500 SIT/m2.

Varščina za nakup je 200.000 SIT.
Splošno
Za razpisana zemljišča pod 2. točko bo

potrebna odmera zemljišča.
Zemljišča pod parc. št. 1206/2 in

1369/2 so pod hipoteko in bo po odmeri
prodajalec izvedel umik hipoteke.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra Republike Slovenije oziro-
ma potrdilo o državljanstvu Republike Slo-
venije.

Ponudniki morajo v ponudbi navesti po-
nujeno ceno, plačilne pogoje, navedeno de-
javnost, ki jo namerava opravljati in predloži-
ti potrdilo o vplačani varščini, ki mora biti
izvršena pred končanim rokom za oddajo
ponudb na žiro račun Meting ŽJ, d.o.o., št.
51530-601-25734.

Vse stroške prodaje nepremičnine in pre-
nosa pravic na kupca, stroške odmere zem-
ljšča, davke, takse, stroške prodaje poob-
laščencu v višini 1,5% prodajne vrednosti in
drugo, plača kupec.

Prispele ponudbe bo ocenila komisija.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo
ponudil višjo ceno, boljše plačilne pogoje in
možnost zaposlitve delavcev družb Železar-
ne Jesenice. Vse nepremičnine so napro-
daj po načelu “videno - kupljeno”. Ta objava
ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali
katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o
prodaji.

Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v roku 14
dni po prejemu obvestila o izbiri in vplačati
kupnino v pogodbenem roku, sicer bo po-
godba razveljavljena, varščina pa ne bo vr-
njena.

Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo do-
bili vrnjeno varščino brez obresti v roku 8
dni po izbiri ponudnika.

Komisija se bo o izbiri ponudnika odloči-
la v roku 20 dni po poteku roka za zbiranje
ponudb.

Opcijski rok za zbiranje ponudb je 10
dni od objave.

Ponudbe morajo biti pisne in poslane na
naslov: ŽJ Meting - C. Železarjev 8, 4270
Jesenice z oznako “Ponudba po razpisu
1/98 – Ne odpiraj”.

Vse informacije o nepremičninah in mož-
nih terminih ogleda lahko ponudniki dobijo
na tel. 064/861-441, Emil Ažman int.
26-26.

Meting ŽJ, d.o.o., Jesenice

Ob6721
Po pooblastilu Ministrstva za šolstvo in

šport, Zupančičeva 6, Ljubljana, objavlja
Šolski center Velenje,

ponovno javno dražbo

za odprodajo poslovnih prostorov v Di-
jaškem domu, Efenkova 61, Velenje, ki za-
jemajo naslednjo enoto:

1. v stolpiču B, III. nadstropje št.
404406 v površini 85,01 m2 s solastniš-
tvom na skupnih delih stavbe in pripadajo-
čim zemljiščem (parc. št. 2431/3 in
2443/11 v k.o. Velenje).

2. Izklicna cena za navedene prostore
znaša: 85.000 SIT/m2.

3. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne in fizične osebe, ki predložijo dokazilo o
vplačilu varščine v višini 100.000 SIT na ŽR
ŠCV št. 5280060338568 pri Agenciji za
plačilni promet Velenje.

Varščina se uspelim ponudnikom vraču-
na v kupnino, neuspelim pa se vrne brez-
obrestno v roku 2 dni po končani dražbi.

4. Prostori se prodajajo v stanju, v kakr-
šnem so, po načelu “videno  kupljeno”.

5. Dražitelj mora pred pričetkom javne
dražbe predložiti potrdilo o državljanstvu Re-
publike Slovenije, če je fizična oseba, ozi-
roma izpisek iz sodnega registra, če je prav-
na oseba in pooblastilo, če pravno osebno
ne zastopa statutarni zastopnik.

6. Uspeli ponudnik mora kupno pogod-
bo skleniti v petih dneh po javni dražbi ter v
istem roku plačati kupnino.

7. V primeru, da uspeli ponudnik pogod-
be ne sklene in kupnine ne plača v roku,
izgubi varščino.

8. Javna dražba bo dne 5. 6. 1998 ob
9. uri v prostorih ŠCV, Trg mladosti 3, Vele-
nje.

9. Informacije Omega Velenje – Svolj-
šak, tel. 063/852287.

Šolski center Velenje

Ob6698
Lesonit d.d., v stečaju, Lesno kemična

industrija, Nikole Tesle 11, 6250 Ilirska Bi-
strica, ki ga zastopa upravitelj prisilne po-
ravnave v stečaju Franc Lipolt, dipl. inž.,
objavlja na podlagi sklepa stečajnega sena-
ta Okrožnega sodišča v Kopru, št. St 4/97
z dne 8. 9. 1998

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje so:
1.1. Stanovanje št. 1 v Stritarjevi 14, Ilir-

ska Bistrica, v izmeri 56,05 m2, katero je na
parc. št. 1832, z.k.vl. 766, k.o. Ilirska Bi-
strica;

– izklicna cena je 3,250.000 SIT,
– kupnina mora biti v celoti plačana v 15

dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer je rok
plačila bistvena sestavina prodajne pogod-
be,

– dražitelji so dolžni položiti na račun ste-
čajnega dolžnika 325.000 SIT varščine, in
sicer najkasneje 3 dni pred javno dražbo ter
se s potrdilom o tem plačilu izkazati pred
začetkom dražbe,

– vsi davki in stroški prepisa lastništva
bremenijo kupca,

– izročitev stanovanja in prenos lastniš-
tva se opravi šele po celotnem plačilu kup-
nine.

Javna dražba bo v sredo 14. 10. 1998
ob 9. uri na sedežu podjetja.

Ogled je možen v sredo 7. 10. 1998 ob
10. uri po predhodni najavi v kadrovski služ-
bi podjetja.

1.2. Zemljišče – dvorišče, ki je na parc.
št. 1095/34, z.k.vl. št. 76, k.o. Ilirska Bi-
strica, v izmeri 22 m2,
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– izklicna cena je 151.250 SIT,
– kupnina mora biti v celoti plačana v 15

dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer je rok
plačila bistvena sestavina prodajne pogod-
be,

– dražitelji so dolžni položiti na račun ste-
čajnega dolžnika 15.125 SIT varščine, in
sicer najkasneje 3 dni pred javno dražbo ter
se s potrdilom o tem plačilu izkazati pred
začetkom dražbe,

– vsi davki in stroški prepisa lastništva
bremenijo kupca,

– izročitev nepremičnine in prenos last-
ništva se opravi šele po celotnem plačilu
kupnine.

Javna dražba bo v sredo 14. 10. 1998
ob 10. uri na sedežu podjetja.

Ogled je možen v sredo 7. 10. 1998 ob
10. uri po predhodni najavi v kadrovski služ-
bi podjetja.

1.3. Zemljišče – dvorišče, ki je na parc.
št. 1095/21, z.k.vl. 76, k.o. Ilirska Bistrica,
v približni izmeri 120 m2,

– izklicna cena je 673.750 SIT, in sicer
se prodaja opravi po načelu videno  kuplje-
no,

– kupnina mora biti v celoti plačana v 15
dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer je rok
plačila bistvena sestavina prodajne pogod-
be,

– dražitelji so dolžni položiti na račun ste-
čajnega dolžnika 67.375 SIT varščine, in
sicer najkasneje 3 dni pred javno dražbo ter
se s potrdilom o tem plačilu izkazati pred
začetkom dražbe,

– kupec mora v 30 dneh po sklenitvi
pogodbe začeti postopek parcelacije,

– vsi davki in stroški prepisa lastništva
ter stroški parcelacije bremenijo kupca,

– izročitev nepremičnine in prenos last-
ništva se opravi šele po celotnem plačilu
kupnine.

Javna dražba bo v sredo 14. 10. 1998
ob 11. uri na sedežu podjetja.

Ogled je možen v sredo 7. 10. 1998 ob
11. uri po predhodni najavi v kadrovski služ-
bi podjetja.

Lesonit, d.d., v stečaju,
 Ilirska Bistrica

Beđeti Buranedin, Kumerdejeva ulica 9,
Bled, preklicuje priglasitveni list,   opr. št.
44-1148-94, mat. št. obrata 5699570, da-
tum vpisa 21. 12. 1994. s-64339

Cvetko Ida, Pot na Labar 45, Ljubljana,
preklicuje obrtno dovolenje, št.
035360/0357/00-36/1995 z dne 6. 3.
1995.listino s-64040

Društ. slov. danskega prijatel, Brilejeva
14, Ljubljana, preklicuje štampiljko okrogle
oblike z napisom DRUŠTVO SLOVEN-
SKEGA DANSKEGA PRIJATELJ-
STVA-LJUBLJANA. s-64392

Hribernik Sašo, Matke 20, Prebold, pre-
klicuje priglasitveni list, opr. št.
62-1237-95. g-64122

Hribernik Sašo, Matke 20, Prebold, pre-
klicuje štampiljko pravokotne oblike, z vse-
bino:   “HIS”, TRGOVINA-STORITVE, SAŠO
HRIBERNIK s.p., MATKE 20, PREBOLD.
g-64195

Mabo d.o.o., Dolinškova 3, Ljubljana,
preklicuje zavarovalno polico, št. 429212,
izdala  Zavarovalnica Tilia. s-64269

Mikložič Pavla, Lankoviči 17, Adlešiči,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
05-0459/94. p-64081

Raci Bernarda, Vrhovci c. X/22, Ljublja-
na, preklicuje original priglasitveni list,
opravilna št. 28-0159/94 z dne 1.3.1994.
s-64052

Raci Daut, Vrhovci c. X/22, Ljubljana,
preklicuje original priglasitveni list, opravil-
na  št. 28-0149/94 z dne 1.3.1994.
s-64051

Ademi Alajdin, Skojevska 4, Ljubljana,
potni list št. BA 707256. s-64365

Ademi Asmir, Skojevska 4, Ljubljana,
potni list št. BA 707237. s-64364

Ademi Saip, Skojevska 4, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 464199. s-64367

Ademi Senada, Skojevska 4, Ljubljana,
potni list št. AA 537747. s-64363

Aljančič Gabrijela, Loka 63, Tržič, potni
list št. AA 191509, izdala UE Tržič. s-64197

Aljančič Primož, Loka 63, Tržič, potni list
št. BA 595366, izdan na ime       Aljančič
Sara, izdala UE Tržič. s-64196

Aljančič Primož, Loka 63, Tržič, potni list
št. AA 191519, izdala UE Tržič. s-64198

Artič Sebastjan, Rogatec 241, Rogatec,
potni list št. BA 600385, izdala UE    Šmarje
pri Jelšah. p-64064

Babić Hato, Opekarna 27, Trbovlje, pot-
ni list št. AA 680925, izdala UE     Trbovlje.
s-64272

Babič Dragan, Tomšičeva c. 7, Velenje,
potni list št. BA 689556. p-64079

Bandelj Helena, Kogojeva 22, Portorož,
potni list št. AA 500669, izdala UE    Piran.
g-64241

Beganović Kadifa, Litostrojska 24, Ljub-
ljana, potni list št. AA 459854. s-64303

Begić Milena, Kersnikova c. 11, Gro-
suplje, potni list št. BA 530373, izdala UE
Grosuplje. s-64001

Bernik Alojzija, Gunceljska cesta 33, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 48293. s-64491

Bremec Boštjan, Škofjeloška c. 23, Med-
vode, potni list št. BA 833839. s-64372

Brezovar Marjan, Flandrova 17, Ljublja-
na, potni list št. BA 379146. s-67107.

Bukovec Martina, Kolovec 7, Domžale,
potni list št. BA 669652, izdala UNZ    Dom-
žale. s-64356

Ciglar Rozalija, Javornik 51, Ravne, pot-
ni list št. BA 380607, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-64453

Ciriković Muslija, Vrtnarija 10 B, Vrhni-
ka, potni list št. AA 195255. s-64259

Čeh Milan, Streliška 22, Ljubljana, potni
list št. AA 92748. s-64494

Čelofiga Daniel, Pot na Dobeno 5a, Men-
geš, potni list št. BA 527548, izdala UE
Domžale. s-64059

Čufer Angel, Rustenburg, Južnoafriška
republika, potni listi, št. BA 398284, izdala
UE Tolmin. s-47049

Dedić Mumin, Kolomban 3/b, Ankaran,
potni list št. BA 761841, izdala UE Koper.
g-64344

Dokić Sandro, C. na Markovec 55, Ko-
per, maloobmejno prepustnico, št. AI
31001, izdala UE Koper. g-64246

Fajfar Branka, Drulovka-del 42 b, Kranj,
potni list št. BA 501558. s-64110

Fajfar Marjan, Drulovka del 42 b, Kranj,
potni list št. BA 501645. s-64108

Fajfar Slavica, Drulovka-del 42 B, Kranj,
potni list št. BA 501667. s-64109

Farnik Saša, Bevško 64, Trbovlje, potni
list št. BA 378872, izdala UE      Ljubljana.
s-64063

Fatimić Enver, Opekarna 27, Trbovlje,
potni list št. BA 560091, izdala UE     Trbov-
lje. s-64271

Filipič Metod, Stara Oselica 34, Gorenja
vas, potni list št. BA 482741, izdala UE
Škofja Loka. s-64327

Glonar Ljerka, Pot ilegalcev 9, Ljubljana,
potni list št. AA 145353. s-64164

Goranić Tereza, Rodiška cesta 9, Kozi-
na, potni list št. BA 202482, izdala UE  Se-
žana. p-64021

Gorše Jasmina, Podutik pri Dol. Topli-
cah 79, Novo mesto, potni list št. BA
261756. p-64062

Gregorič Jože, Ul. Vide Janežičeve 9,
Ljubljana, potni list št. BA 117753. s-64118

Grmovšek Marko, Na grivi 49, Drago-
mer, potni list št. AA 561850. s-64098

Hajdari Bekim, Šaleška cesta 2/c, Vele-
nje, potni list št. BA 698018. p-64036

Hojnik Zlatko, Na Golovcu 2, Celje, pot-
ni list št. BA 420451, izdala UE Celje.
p-64026

Hočevar Anton, Povšetova 94, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 93898. s-64338

Hribar Jasmina, Dolenji boštanj 55, Bo-
štanj, potni list št. BA 425185, izdala UE
Sevnica. p-64069

Hukić Smajil, Rimska c. 6, Laško, potni
list št. AA 185709. p-64054

Jakšič Bernarda, Žibernik 28 A, Rogaš-
ka Slatina, potni list št. AA 959228.
p-64072

Jakšič Željko, Žibernik 28 A, Rogaška
Slatina, potni list št. AA 959227. p-64073

Jug Albina, Kolačno 8, Loče pri Poljča-
nah, potni list št. BA 129665. p-64070

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice
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Jug Tatjana, Laze 37, Šempeter pri Gor-
ici, maloobmejno prepustnico, št. AI 42944.
g-64049

Kampuš Zorica, Gorkega 4, Gornja Rad-
gona, potni list št. AA 130184, izdala UE
Gornja Radgona. g-64049

Klančič Anka, Orehovlje 41/a, Miren,
potni list št. BA 259417, izdala UE Nova
Gorica. g-64191

Klemenc Maja, Na Straški vrh 10, Ljub-
ljana, potni list št. BA 616076. s-64371

Knific Alojzija, Goričane 54 A, Medvode,
potni list št. BA 378482. s-64181

Kodre Jasna, Cankarjeva 16, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico AI 112406,
izdala UE Nova Gorica. g-64349

Kokalj Avgust, Podgorica 117, Ljublja-
na, potni list št. BA 589403. s-64423

Kolar Janez, Peričeva 5, Ljubljana, potni
list št. AA 17758, izdala UE     Ljubljana.
s-64482

Kolenc Ivanka, Dolenji Globodol 8, Mir-
na peč, potni list št. BA 405417. p-64063

Kolnik-Švara Maja, Na griču 4, Izola, ma-
loobmejno prepustnico AI 29384, izdala UE
Izola. g-64193

Koprivec Dragan, Cankarjeva 44, Radov-
ljica, potni list št. BA 43872, izdala UE Ljub-
ljana. s-64232

Kos Uroš, Kosovelova ulica 1, Tolmin,
potni list št. AA 522663, izdala UE   Tolmin.
g-64450

Kočar Darko, Valburga 32 b, Smlednik,
potni list št. BA 589542. s-64249

Kržišnik Maja, Poljanski nasip 26, Ljub-
ljana, potni list št. AA 80787. s-64120

Kumpuš Karol, Falska cesta 87, Ruše,
potni list št. AA 383346, izdala UE Ruše.
p-64023

Kumpuš Leopoldina, Falska cesta 87,
Ruše, potni list št. AA 383348, izdala UE
Ruše. p-64024

Kurtuma Pavle, Čanžekova ulica 17,
Ljubljana, potni list št. AA 318479. s-64081

Leban Miranda, Prvačina 92, Dornberk,
maloobmejno prepustnico, št. AI 9332.
s-64234

Lukič Dejan, Ul. Staneta Severja 8, Ma-
ribor, potni list št. AA 912364. p-64038

Lulik Peter, Kardoševa 8, Murska Sobo-
ta, potni list št. BA 360926, izdala UE  Mur-
ska Sobota. p-64022

Manfreda Mojca, Tolminski lom 27/a,
Most na Soči, potni list št. BA 032696,
izdala UE Tolmin. g-64238

Marin Denis, Raičeva ul. 7 a, Ljubljana,
potni list št. AA 976016. s-64054

Marussig Jurij, Pražakova 10, Ljubljana,
potni list št. AA 43668. s-64145

Mavrič Fabjan, Regentova 36, Piran, pot-
ni list št. AA 209170, izdala UE Piran.
g-64242

Meze Janez, Toplarniška 9, Ljubljana,
potni list št. BA 288877. s-64201

Milojević Dejan, Rodetova cesta 5, Gro-
suplje, potni list št. BA 734082. s-64046

Murko Marija, Gunduličeva 20, Maribor,
osebno izkaznico, št. 51086. p-64032

Nemec Branko, Čabranska ulica 1,
Cerknica, potni list št. BA 622783, izdala
UE Cerknica. s-64362

Obreza Marija, Levstikova ulica 9, Kam-
nik, potni list št. BA 000003185, izdala UE
Kamnik. s-64114

Osolnik Jasmina, Streliška 12, Kamnik,
potni list št. BA 89801. s-64352

Pahor Damijan, Delpinova 24, Nova Go-
rica, potni list št. AA 35410, izdala UE  No-
va Gorica. g-64347

Paliska Dejan, Frenkova 3, Ankaran, pot-
ni list št. AA 201768. g-64451

Papič Željko, Beblerjev trg 14, Ljublja-
na, potni list št. BA 736191. s-64077

Pavlinjek Nuša, Temlinova 2, Murska So-
bota, potni list št. BA 613231, izdala  UE
Murska Sobota. p-64009

Polajžer Igor, Sokolska ul. 9, Maribor,
potni list št. BA 436995. p-64034

Premelč Katarina, Glavarjeva 49, Ljub-
ljana, potni list št. BA 771760. s-64185

Prevočnik Urban, Soška 50, Ljubljana,
potni list št. AA 293578. s-64250

Primc Mirko, Trg Komandanta Staneta
6, Ljubljana, potni list št. AA 710870.
s-64355

Rafolt Anton, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, potni list št. BA 796109,     izdala
UE Ljubljana. s-64377

Raščan Boris, Lendavska ulica 15, Mur-
ska Sobota, potni list št. AA 636242,    izda-
la UE Murska Sobota. p-64008

Rus Sabina, Ribiška pot 1, Vrhnika, pot-
ni list št. BA 634533, izdala UE   Vrhnika.
s-64386

Sevdi Derviši, Ciril-Metodova 7, Gornja
Radgona, potni list št. BA 147334,    izdala
UE Gornja Radgona. p-64067

Sikošek Andrej, Drešinja vas 31, Žalec,
potni list št. AA 578074, izdala UE   Žalec.
p-64030

Smodiš Štefan, Stanjevci 16, Petrovci,
potni list št. BA 033125, izdala UE    Mur-
ska Sobota. p-64011

Stepančič Milena, M. Štrukelj 18, Sol-
kan, Nova Gorica, potni list št. AA
887617, izdala UE Nova Gorica. g-64351

Strle Jožica, Bač 41, Knežak, osebno
izkaznico št. 39126. g-64245

Sulič Andrej, Prvačina 92, Dornberk,
potni list št. AA 398885. s-64233

Šajher Robert, Ribiška pot 2, Beltinci,
potni list št. AA 620864. p-64071

Šarkanj Marija, Sotina 71, Rogašovci,
maloobmejno prepustnico za Avstrijo,
št.21843/84, izdala UE Murska Sobota.
p-64007

Škrjanec Bojan, Topniška 11, Ljubljana,
potni list št. AA 533719. s-64085

Šnofl Dominika, Prečna ul. 3, Maribor,
potni list št. BA 504357. p-64051

Šter Tjaša, Roblekovo naselje 33, Ra-
dovljica, potni list - duplikat, št. AA   052741,
iudala UE Radovljica. s-64121

Šušteršič Katarina, Abramova ulica 5,
Ljubljana, potni list št. AA 275965. s-64180

Tancoš Branko, Merljaki 53, Renče, pot-
ni list št. AA 96090, izdala UE Nova    Gori-
ca. g-64439

Terčič Matej, Renški podkraj 13a, Ren-
če, maloobmejno prepustnico št. AI 62480,
izdala UE Nova Gorica. g-64346

Tičar Ženja, Trboje 116, Šenčur, potni
list št. BA 408523. s-64276

Trampuž Matjaž, Kostanjevica na Krasu
49, Kostanj. na Krasu, potni list št.
BA329909, izdala UE Nova Gorica.
g-64448

Trbižan Kostantina, Šmartno 88, Kojsko,
potni list št. BA 122590, izdala UE   Nova
Gorica. g-64192

Vladisavljević Mirko, Draga 15, Ljublja-
na, potni list št. AA 592673. s-64333

Vogrinec Bojan, Ul. Heroja Šlandra 25,
Maribor, potni list št. AA 809282. p-64053

Weis Silvo, Kidričeva ulica 9č, Maribor,
potni list št. BA 504099, izdala UE  Mari-
bor. p-64025

Zagoranski Igor, Prušnikova 44, Mari-
bor, potni list št. BA 572139. p-64035

Zapušek Matilda, Klemenova 33, Ljub-
ljana, potni list št. AA 974749, izdala UE
Ljubljana. s-64222

Zupin Maja, Ulica Tuga Vidmarja 4,
Kranj, potni list št. AA 922950. s-64096

Ahmetović Ševko, Koželjeva ulica 8 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.    BGH,
št. S 23642, št. reg. 125675. s-64244

Ajdovec Dario, Pijava Gorica 97, Škoflji-
ca, spričevalo 3. in 4. letnika       Gimnazije
Poljane. s-64084

Aljančič Primož, Loka 63, Tržič, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABGH, št. reg.     5654,
izdala UE Tržič. s-64306

Anclin Mihaela, Andraž 41 a, Polzela,
študentsko izkaznico, št. 11483, izdala Fa-
kulteta za družbene vede v Ljubljani.
s-64178

Anko Matej-Janez, Rožna dolina, C.
X/16, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Bežigrad, izdano 24. 6.
1993. s-64065

Apotekar Branko, Pepelno 6, Šmartno v
Rožni dolini, vozniško dovoljenje, št.
31092. p-64066

Arh Edvard, Frankovo naselje 98, Škofja
Loka, spričevalo 3. letnika Srednje   trgov-
ske šole v Kranju, izdano leta 1997.
s-64252

Arnel Benjamin, Kurirska pot 3, Mojstra-
na, vozniško dovoljenje, št. S 66525.
g-64406

Arnuga Sandi, Gortanov trg 1, Koper,
vozniško dovoljenje. g-64008

Ašič Ivan, Papirniška 13, Krško, spriče-
valo o končani šoli za kovinarje, smer klju-
čavničarstvo. p-64003

Druge listine
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Babič Barbara, Cesta borcev 2, Log pri
Brezovici, vozniško dovoljenje, kat.   BGH,
št. 14013, izdala UE Vrhnika. s-64255

Bajc Edi, Dolenjska cesta 19, Ljubljana,
delovno knjižico. s-64168

Bajuk Alenka, Primostek 23, Gradac,
spričevalo 2. letnika Trgovske šole Novo
mesto. g-64316

Bajuk Alenka, Primostek 23, Gradac,
spričevalo 3. letnika Trgovske šole v     No-
vem mestu, št. 1/412. g-64315

Baloh Monika, Ul. 1. junija 36 a, Trbov-
lje, spričevalo 3. in 4. letnika     Gimnazije in
ekonomske srednje šole v Trbovljah.
s-64258

Banfič Sandi, Preglov trg 2, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole     tehnič-
nih strok Šiška, izdano leta 1996. s-64053

Barkovič Aleš, Ljubljanska 76, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
187126, reg. št. 25764, izdala UE Domža-
le. s-64455

Battista Gregor, C. na Markovec 5, Ko-
per, spričevalo 3. letnika Gimnazije     Ko-
per, za šolsko leto 1996/97. g-64030

Berglez Albina, Za jezom 12, Tržič, de-
lovno knjižico, izdano v Tržiču. g-64283

Berič Jerneja, Zadobrovška cesta 49,
Ljubljana, maturitetno spričevalo, izdala
Srednja vzgojiteljska šola, Gimnazija Ljub-
ljana, izdano leta 1996. 64328

Bernjak Rozalija, Gaberje 40, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.    5456,
izdala UE Lendava. p-64012

Bevčar Dušan, Šmartno 80a, Kojsko,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbeno
tehnične šole v Ljubljani, izdano 23. 6.
1982. g-64025

Biro Jože, Lendavske gorice 412/b,
Lendava, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
15075. p-64040

Bitenc Jožica, Ul. Marije Hvaličeve 10,
Ljubljana, spričevalo OŠ Valentin     Vodnik.
s-64166

Bizjak Ljubo, Ledina 5, Bovec, diplomo
Srednje lesarske šole Nova Gorica.
s-64445

Bizjak Uroš, Vidmarjeva ulica 8, Ljublja-
na, diplomo Srednje strojne šole,     izdana
leta 1990. s-64385

Blažič Blanka, Gorenjska cesta 31/a,
Radovljica, spričevalo 3. letnika in     spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne
šole v Kranju, šolsko leto   1997/98.
s-64130

Blatnik Marija, Vodriž 25, Podgorje pri
Slov. Grad, zaključno spričevalo      Srednje
kmetijsko-živilske šole Celje, za šolsko leto
1983/84, izdano na ime  Repotočnik Mari-
ja. g-64431

Blaškovič Jana, Bertoki Arjol 7, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 28371. g-64404

Božičnik Damjan, Mrčna sela 27, Ko-
privnica pri Brestani, spričevalo 3. letnik
Srednje gradbene šole v Novem mestu, iz-
dano leta 1997. s-64382

Božović Maja, Glinškova ploščad 11,
Ljubljana, potrdilo o opravljeni diplomi, iz-

dano leta 1998, izdala Fakulteta za družbe-
ne vede. s-64311

Bobovnik Rolando, Sp. Vižinga 57, Ra-
dlje ob Dravi, spričevalo 3. letnika      Go-
stinske šole. p-64016

Boc Gregor, Ulica pregnancev 13, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu   Gim-
nazije Šentvid, izdano leta 1994. s-64231

Boh Jakob, Sinja  Gorica 69, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.   1581,
izdala UE Vrhnika. s-64379

Bohar Martina, Staneta Rozmana 20,
Murska Sobota, študentsko izkaznico št.
42219195, izdala Akademija za likovno
umetnost. s-64230

Bohm Tinka, Pesnica 43, Zgornja Kun-
gota, študentsko izkaznico, št. 71970158,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
s-64182

Bokavšek Jaka, Beblerjev trg 9, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje PTT  šole v
Ljubljani, izdano leta 1995. s-64173

Bonifer Doreteja, Novo Polje cesta X 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.  BGH,
št. S 513666, reg. št. 192340. s-64390

Bot Jožef, Gaberje 105, Lendava, zava-
rovalno polico, št. 10434966. p-64078

Bratkovič Boštjan, Seidlova cesta 68,
Novo mesto, spričevalo, št. osebnega    li-
sta 2062/1992. g-64210

Bratuša Danilo, Ul. Veljka Vlahoviča 35,
Maribor, spričevalo o diplomskem     izpitu
Srednje kadetske šole, izdano 19. 6. 1986,
št. II-329/7-85/86. s-64444

Breška Jernej, Tržaška cesta 41, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
1105378, reg. št. 178519, izdala UE Ljub-
ljana. s-64092

Breščak Matej, Bate 18, Grgar, vozniš-
ko dovoljenje. g-64430

Brodnjak Ida, Zg. Hajdina 119, Ptuj, za-
ključno spričevlo Srednje komercialne  šole
v Ptuju, šolsko leto 1989/90. g-64136

Bukorović Marko, Cesta v Mestni log 36,
Ljubljana, mesečno vozovnico, št.     1204,
izdal LPP Ljubljana. s-64074

Bukovnik Simon, Loče pri Poljčanah
55/a, Loče pri Poljčanah, vozniško        do-
voljenje, kat. BCEGH. p-64080

Burcar Lilijana, Ul. 1. maja 4, Postojna,
preklic preklica indeksa,      objavljenega v
Ur. l. RS, št. 50/98, s-50344. s-64199

Cehtl Anton, Mariborska 39, Zgornja Pol-
skava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,  št.
17914. g-64207

Cigić Rudolf, Donji Bukovac, Hrvatska,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika     Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, iz-
dana leta 1979, 1980 in   1981. s-64229

Cvetkovič Barbara, Bičevje 1, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Prežihov    Vo-
ranc, izdano leta 1994. s-64465

Čampa Tomaž, Planinska cesta 20, Sev-
nica, spričevalo o zaključnem izpitu     Gim-
nazije Brežice, izdano leta 1993. s-64381

Čeklič Stojan, Skalce 79, Slovenske Ko-
njice, zaključno spričevalo. g-64157

Čenčur Katja, Nazorjeva 2, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 38058.
s-64036

Čeplak Peter, Raka 116, Raka, vozniš-
ko dovoljenje, št. 16575. p-64077

Čereković Ljubomir, Pohorska 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.     36765.
p-64020

Čerin Stanislav, Trg rudarjev 3, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.   15406.
p-64013

Černe Grega, Agrokombinatska cesta
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 64152, št. reg. 182215.
s-64078

Černe Mojca, Babna gora 67, Polhov
Gradec, maturitetno spričevalo Šubičeve
Gimnazije, izdano leta 1976, na ime Suha-
dolec Mojca. s-64090

Černilc Branko, Planina 1, Kranj, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
475371, reg. št. 10455, izdala UE Kranj.
s-64380

Čop Irena, Studenčice 4 a, Lesce, di-
plomo Družboslovno jezikovne gimnazije
Jesenice, izdana leta 1987. g-64015

Črnak Barbara, Novo Polje cesta XVIII 1,
Ljubljana, indeks Pedagoške fakultete v
Ljubljani. s-64467

Črv Helena, Strmica 1, Selca, letno vo-
zovnico, št. 406386, izdana na ime Črv
David. g-64005

Čubej Mario, Metelkov dvor 2, Grosup-
lje, spričevalo 1. letnika Srednje     ekonom-
ske šole Ivančna Gorica, izdano leta 1995.
s-64267

Čudić Dijana, Neubergerjeva ulica 24,
Ljubljana, indeks Srednje trgovske šole v
Ljubljani. s-64076

Džaferović Adam, Slapnica, Velika Kla-
duša, spričevalo o zaključnem izpitu     Po-
klicne gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano
leta 1974. s-64358

Damjanac Tamara, Vošnjakova ulica 20,
Maribor, študentsko izkaznico Fakultete za
farmacijo. s-64002

Damjanac Tamara, Vošnjakova ulica 20,
Maribor, indeks Fakultete za farmacijo, iz-
dan leta 1995. s-64003

Davidović Biljana, Hraše 45 A, Dobru-
nje, maturitetno spričevalo Gimnazije
Škofja Loka, izdano leta 1995, na ime Pa-
vlović Biljana. s-64218

Debelak Milan, Bukovčeva 20, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
1273740, reg. št. 33611, izdala UE Dom-
žale. s-64285

Devedžić Suljo, Preglov trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S14865,
reg. št. 4343, izdala UE Ljubljana. s-64058

Dimnik Alenka, Pod hribom 2, Radom-
lje, spričevalo od 1 do 6. razreda OŠ      Pre-
serje pri Radomljah. s-64474

Djukič Mirjana, Cesta v Pečale 34, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,  št. S
1096470, št. reg. 167390. s-64475
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Dolenc Simona, Jaka Platiše 1, Kranj,
spričevalo 1. letnika Tekstilne šole v  Kra-
nju. g-64087

Dominko Mihael, Čentiba 445e, Lenda-
va, spričevalo 3. letnika Dvojezične       sred-
nje šole Lendava, izdano leta 1997.
g-64091

Donša Franc, Jakčeva ulica 36, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
845264, št. reg. 144063. s-64375

Dovžak Dragan, Šempas 10, Šempas,
vozniško dovoljenje. g-64139

Drame Lucija, Arclin 21/b, Škofja vas,
potrdilo o uspehu na maturi, izdano    leta
1996 - Srednja zdravstvena šola Celje.
p-64076

Duraković Derviš, Brdnikova ulica 25,
Ljubljana, službeno vozovnico, št.
2579.vozno karto s-64236

Đokič Božica, Trg 1. maja 5, Piran, spri-
čevalo OŠ Ciril Kosmač, izdan v     šolskem
letu 1992/93. g-64023

Erker Tit Andrej, Rimska cesta 27, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,  št. S
1137225, št. reg. 215691. s-64492

Erman Stanislav, Šentjanž 92, Šentjanž,
spričevalo Šole za prodajalce Brežice, št.
81. p-64065

Fabricio Saša, Marija Kogoja 29, Nova
Gorica, spričevalo 3. letnika Srednje   Eko-
nomske šole. g-64151

Fajfar Marjan, Drulovka -del 42 B, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,   št. S
137035, št. reg. 17410, izdala UE Kranj.
s-64112

Fajfar Slavica, Drulovka-del 42 b, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S523373, št. reg. 33334, izdala UE Kranj.
s-64111

Fajmut Andrejka, Lampreče 29, Črna,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
Pedagoške fakultete, izdano leta 1990.
g-64126

Fazlic Sead, Strunjan 9, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 11812,iz-
dala UE Piran. g-64400

Ferenac Elvis, Kvedrova 3, Koper, spri-
čevalo 2. letnika SKPŠ Koper. g-64205

Ferenčak Roman, Trnje 58, Črenšovci,
osebno izkaznico, št. 23727. p-64052

Ferko Gregor, Vidonci 113, Grad, voz-
niško dovoljenje, št. 24910. p-64015

Fišer Stanislava, Golniška c. 28, Kranj,
indeks Srednje šole tiska in papirja, izdan
1989/90. g-64313

Fratnik Izidor, Žigoni 50, Renče, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH. g-64429

Frece Tanja, Gregovce 21, Bizeljsko,
original spričevalo o končani OŠ. g-64409

Ftičar Marko, Cankarjevo nabrežje 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 1252029, št. reg. 224701. s-64050

Fugger Francka, Cankarjeva 18, Dob,
spričevalo o zaključnem izpitu TSUG
Domžale, izdano leta 1968, na ime Gerčar
Frančiška. g-64211

Furlan Lucijan, Novo naselje 1, Pobegi,
vozniško dovoljenje, kat. B, št.      15296,
izdala UE Koper. g-64312

Gabrejna Agata, Unec 62, Cerknica, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S
1203943. s-64176

Gabrejna Marjeta, Unec 62, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. HG, št. S
790923. s-64177

Gabrovec Petra, Zrinjskega ulica 29, Ma-
ribor, obvestilo o uspehu o maturi III Gimna-
zije Maribor, izdano leta 1998. s-64175

Gantar Roman, Valburga 58 B, Smled-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
484901, reg. št. 97603. s-64396

Gazič Danica, Kidričeva 5, Koper, zava-
rovalno polico št. 0530187, izdala     Zava-
rovalnica Adriatic. g-64288

Geršak Slavko, Mlače 1, Loče, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 6862. g-64013

Glonar Ljerka, Pot ilegalcev 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
415122, št. reg. 27338. s-64163

Glunec Ivan, Hudalesova ulica 48, Mari-
bor, indeks Fakultete za arhitekturo v  Ljub-
ljani. s-64384

Gobec Benja, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, diplomo Ekonomske fakultete
Boris Kidrič, št. 5012, izdana leta 1991.
s-64117

Gobec Miroslav, Belo 10, Šmarje pri Jel-
šah, vozniško dovoljenje, kat. BCE,
št.4881, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-64018

Godina Simone, Adamičeva ulica 9, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-64457

Golob Matej, Murnova 32, Mengeš, štu-
dentsko izkaznico, št. 24940245, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
s-64200

Gonc Jožef, Partizanska ul. 3, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.  2668,
izdala UE Lendava. p-64010

Gorenjak Danijel, Malhorna 26/a, Op-
lotnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEgh,
št. 13118. g-64426

Gostinčar Tatjana, Petkovškovo nabrež-
je 53, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Prule, izdano leta 1978, na ime Sušnik Tat-
jana. s-64436

Grebenc Matjaž, Doilnja Košana 76, Po-
stojna, študentsko izkaznico št.
63970228, izdala Fakulteta za računalniš-
tvo in informatiko. s-64171

Gregorič Ivanka, Šempas 181, Šempas,
spričevalo OŠ Ajdovščina, izdano leta
1984 na ime Hvala Ivanka. g-64240

Gregurić Katarina, Novo Polje, Cesta
XVI/22c, Ljubljana, spričevalo 3. letnika-
Srednje upravno-administrativne šole, izda-
no leta 1995. s-64478

Grgić Robert, Litostrojska cesta 31,
Ljubljana, delovno knjižico. s-64402

Grilj Andrej, Vegova ulica 17, Moravče,
delovno knjižico. s-64079

Grobelnik Rok, Kotlje 77, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ravne. g-64149

Grošelj Peter Emil, Ilirska ulica 7, Ljub-
ljana, potrdilo o opravljenem       zaključnem
izpitu Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1992.
s-64459

Gruden Erik, Dolenja Trebuša 11, Slap
ob Idrijci, indeks Fakultete za      strojništvo.
s-64099

Grzetič Marko, Spodnje Škofije 121 Agi,
Škofije, diplomo Srednje pedagoške in na-
ravoslove matematčne šole v Kopru, izdana
leta 1990.e s-64072

Habjan Vid, Ulica na Livado 25, Šmarje
pri Jelšah, spričevalo 3. letnika      Šolskega
centra Celje, Poklicne in tehnične elektro in
kemijske šole, smer    kemijski tehnik, izda-
no leta 1998. s-64039

Habjanič Borut, Rakuševa 3, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7066,
izdala UE Ormož. g-64290

Hanc Nace, Podlubnik 246, Škofja Lo-
ka, spričevalo 4. letnik Srednje šole za
cestno prometno kovinarsko stroko, smer
strojni tehnik, izdano leta 1998. s-64270

Hauptman  Mitja, Clevelandska 17, Ljub-
ljana, spričevalo o končani osnovni šoli za
odrasle Ljubljana, izdalo Izobraževalno sre-
dišče Miklošič, 1. 7. 1996. s-64443

Hazimali Simona, Skorba 26, Ptuj, di-
plomo Srednje družboslovne šole, SŠC
Dušana Kvedra Ptuj, izdana na ime Vratič
Simona. g-64411

Herman Darja, Herbesteinova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.    BGH,
št. S 1212743, št. reg. 221210. s-64184

Heybal Pia, Preglov trg 11, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija    Polja-
ne. s-64203

Hodžič Nada, Čanžekova ulica 26, Ljub-
ljana, spričevalo 8. razreda OŠ Janeza
Levca, izdano leta 1976, na ime Srpak Na-
da. s-64324

Hočevar Anton, Povšetova ulica 94,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
ŠT. s 116638, ŠT. REG. 100911. s-64337

Hočevar Milenko, Ul. Staneta Bokala 15,
Jesenice, spričevalo 8. razreda OŠ na Je-
senicah. g-64143

Hribar Aleksander, Gabrsko 14, Trbov-
lje, delovno knjižico. g-64135

Hrovat Marko, Podrečje 47, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001219690, št. reg. 26784. s-64248

Huber Borut, Sebenje 49, Križe, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BFGH, št. 6730.
g-64293

Humar Nataša, Na hribih 1, Tolmin, štu-
dentsko izkaznico, št. 21013135. g-64397

Ibrahimagić Firdesa, Ribiški trg 9, Ko-
per, spričevalo 1. letnika Srednje      medi-
cinske šole Piran. s-64318

Iršič Janez, Stražica 5a, Frankolovo,
spričevalo o opravljenem zaključnem     izpi-
tu, za šolsko leto 1993/94. g-64018

Ivanović Maja, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu      Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-64221
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Jabuka Tatjana, Podbočje 64, Podboč-
je, spričevalo 2. letnika Pedagoške      Gim-
nazije Brežice, izdano leta 1977/78.
g-64038

Jager Irena, Zagon 27, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11233,    iz-
dala UE Postojna. g-64294

Jakopin Milena, Gorenja vas pri Mirni
29, Mirna, vozniško dovoljenje, kat.    BGH,
št. S 991732, reg. št. 9885, izdala UE
Trebnje. p-64019

Jakša Silvester, Gradac 89, Gradac,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole v
Črnomlju, za šolski leti 1979/80 in
1980/81. g-64416

Januš Niko, Cankarjeva 22, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3886.
g-64305

Janša Tomaž, Strossmayerjeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.   BGH,
št. S 545152, št. reg. 193861. s-64332

Jančič Melita, Globočice 6/a, Krška vas,
zaključno spričevalo Gimnazije in    eko-
nomske šole Brežice, št. 123, izdan leta
1992. p-64017

Jauk Slavko, Prešernova 37, Rakičan,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
9776. p-64004

Javornik Helena, Gregorčičeva ul. 1a,
Radovljica, vozniško dovoljenje. g-64295

Jelenič Doriano, Ilirska Bistrica, spriče-
valo. g-64132

Jerič Irena, Tatinec 14, Preddvor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S     116793,
reg. št. 48333, izdala UE Kranj. g-64291

Jerič Roman, Vojščica 14, Kost/Krasu,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH. g-64422

Jerman Alojzija, Šlandrova 13, Radom-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
281886, reg. št. 26362. g-64152

Jerman Irena, Klošter 4, Gradac, zaključ-
no spričevalo Srednje šole, za šolsko leto
1996/97. g-64342

Jevremov Ksenija, Zagrebška c. 77,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26523. g-64417

Jokić Igor, Luize Pesjakove ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1049953, reg. št. 208287, izdala UE Ljub-
ljana. s-64471

Jordan Borut, Pod Trško goro 72, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
32647, izdala Občina Novo mesto.
g-64161

Jouhari Smuk Mateja, Retnje 40, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
reg.8423. g-64299

Jovanović Kostadin, Jarška cesta 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 842896, št. reg. 176915. s-64336

Jus Aleš, Kozminci 15 c, Podlehnik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 32690.
s-64415

Kadić Miljenko, Cesta bratstva in enot-
nosti 10, Metlika, spričevalo 3. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje stroj-
ne šole v Ljubljani. s-64186

Karo Olga, H. Verdnika 36, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
66446, izdala UE Jesenice. g-64142

Kasaš Andrej, Dolina 14, Lendava, spri-
čevalo 4. letnika Dvoježična šola     Lenda-
va-Ekonomsko komercialni tehnik, izdano
leta 1997. s-64449

Kavšek Damjana, Mali Kal 10 a, Mirna
peč, zaključno spričevalo Kmetijske      sred-
nje šole v Novem mestu, izdano leta 1995.
s-64100

Kejžar Sanja, Vrščajeva ulica 8, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnik Gimnazije    Vič,
izdano leta 1998. s-64480

Kelbl Nejc, Bohinjska Bela 29, Bohinj-
ska Bistrica, spričevalo Gimnazije     Jeseni-
ce. g-64405

Keranović Nefad, Tesarska 12, Ljublja-
na, spričevalo za voznika viličarja, št.
7/197/88, izdali Titovi zavodi Litostroj, leta
1988. s-64068

Keserović Sejad, Cesta na Ugar 8 a,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,   št.
8084, izdala UE Ribnica. s-64274

Kirn Gal, Neubergerjeva 5, Ljubljana, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija    Poljane.
s-64308

Klarič Mladen, Majnikova 14, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6287.
s-64490

Klemenc Dejan, Gozdarska 52, Mislinja,
spričevalo 8. razreda OŠ Mislinja. g-64206

Klemenc Maja, Na Straški vrh 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107391, št. reg. 211746. s-6437

Klobučar Rok, Cesta 1. maja 61, Kranj,
Alpetourovo vozovnico. g-64134

Klun Fedor, Scopolijeva ulica 53, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,   št. S
654174, št. reg. 33906. s-64353

Kmetec Mojca, Pongrce 6, Cirkovce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40601,
izdala UE Ptuj. g-64010

Koželj Luka, Peričeva ulica 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
690170, reg. št. 194751, izdala UE Ljub-
ljana. s-64061

Kobal Kristjan, Vrhpolje 59, Vipava, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole v     Postojni,
šolsko leto 1991/92. g-64301

Kobale Andrej, Rajkovec 10, Rogaška
Slatina, spričevalo 1. in 2. letnika SERŠ v
Mariboru. g-64017

Kobe Jože, Nova pot 53, Notranje Gori-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. S 213221, reg. št. 82397. s-64428

Kodek Zdenka, Trg Prešernove brigade
2, Kranj, vozniško dovoljenje. g-64425

Kodrič Mirsada, Cesta talcev 7/b, Jese-
nice, spričevalo SŠ Jesenice. g-64208

Kokalj Stanislav, Vilharjeva 5, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
762697, št. reg. 2490, izdala UE Logatec.
s-64265

Kokolj Avgust, Podgorica 129, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932078, št. reg. 72585. s-64345

Kolarič Marko, D. Bistrica 75, Črenšov-
ci, spričevalo 8. razreda OŠ Prežihov  Vo-
ranc, za šolsko leto 1994/95. g-64437

Kolarič Tomi, Obala 93, Lucija, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
41341. g-64148

Kompara Vesna, Dekani 197, Dekani,
končno spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske šole v Kopru. g-64027

Končan Janez, Brezje 8, Dobrovo, iz-
kaznico vojnega veterana, št. 013427 z dne
26.5.1997. s-64086

Koren Dušan, Sovjak 60, Sv. Jurij, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 13199,   izda-
la UE Gornja Radgona. g-64141

Korošec Anita, C. Josipa Ribičiča 8, Ra-
kek, spričevalo 3. letnika Šole       tehničnih
strok - poklic šivilja. g-64028

Korošec Marija, Orešje 139, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17830,   iz-
dala UE Ptuj. g-64144

Kos Bojan, Šmarješke toplice 118,
Šmarješke toplice, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 648880, št. reg. 4649.
s-64304

Kostanjevec Milena, Stojnci 27, Markov-
ci, zaključno spričevalo, št. 111/80,   izda-
no leta 1980, na ime Vučak Milena.
g-64129

Kotar Alojz, Na roje 3, Šmartno pri Litiji,
vozniško dovoljenje, kat BFGH, št. 4509,
izdala UE Litija. s-64319

Kovač Mateja, Šmartno 11a, Šmartno v
Rožni dolini, delovno knjižico. g-64004

Kovačič Klemen, Kamna gorica 25,
Cerknica, diplomo Srednje tehnične in
naravoslovne šole v Postojni, izdana leta
1986. s-64275

Kovačič Urban, Hladilniška pot 21 b,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št.1442. s-64089

Kralj Miran, Breznikova cesta 7, Domža-
le, spričevalo o zaključnem izpitu     Tehniš-
ke šole za strojništvo v Ljubljani, izdano 24.
6. 1977. s-64348

Kranjc Maja, Notranjska 16, Cerknica,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole Po-
stojna, izdani leta 1997 in 1998. s-64456

Krapež Evgenij, Črni vrh 88, Črni vrh
nad Idrijo, vozniško dovoljenje, kat.   BGH,
št. S 430149, reg. št. 8862, izdala SO
Idrija. p-64068

Krasnič Viktor, Hardek 4, Ormož, delov-
no knjižico. p-64060

Križman Igor, Veliki Ločnik 1, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0611430,    izdala
Zavarovalnica Tilia. s-64102

Krušič Miha, Velika čolnarska ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika      Srednje
upravno administrtivne šole v Ljubljani, izda-
no leta 1997. s-64296

Krvina Janez, Stara Vrhnika 69, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu      Srednje
elektrotehniške šole v Ljubljani, izdano 20.
9. 1982. s-64454

Kukovec Boris, Frankovo naselje 167,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, št.
25705. g-64009
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Kuldija Elvedin, goriška 5, Koper, delov-
no knjižico. g-64280

Kunej Neža, Brezje 69 B, Brezje, vozov-
nico, št. 515150, izdal Alpetour Škofja  Lo-
ka. g-640063

Kurent Emil, Preglov trg 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1136390, št. reg. 172703. s-64350

Ladžic Vukašin, Pod gradom 5, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, št. 2141.
p-64057

Lakher Aleš, Cankarjeva 21, Radovljica,
letno spričevalo 2. letnika SLŠ Škofja Loka.
g-64029

Lavrič Darko, Metulje 8, Nova vas, štu-
dentsko izkaznico, št. 19292324, izdala
Ekonomska fakulteta. s-64225

Lavrič Marko, Gerbičeva ulica 38, Cerk-
nica, maturiteno spričevalo Gimnazije   Be-
žigrad, izdano leta 1995. s-64172

Lavš Uroš, Bišče 6b, Domžale, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1111111,  reg.
št. 27008, izdala UE Domžale. s-64067

Lazar Mojca, Smlednik 90, Smlednik,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Šentvid,  iz-
dano leta 1997. s-64219

Lazić Novak, Ul. Slavka Gruma 60, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat.     BC-
DEGH, št. 22952, izdala Občina Novo me-
sto. g-64300

Lenard Jelka, Razlagova ulica 29, Mari-
bor, indeks Fakultet za šport, št.
22037870. s-64340

Lidija Zupančič, Savska 66, Ribno, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.   17969.
g-64150

Likar Bojan, Srednja Kanomlja 55, Spod-
nja Idrija, spričevalo o končani šoli zavozni-
ke motornih vozil, šolsko leto 1971/72.
p-64033

Lipovšek Vinko, Pot v Hribec 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,,   št. S
32075, reg. št. 165714, izdala UE Ljublja-
na. s-64329

Lokar Klara, Zapuže 44, Ajdovščina,
spričevalo 2. letnika Gostinske šole,     izda-
no leta 1978. p-64058

Lomovšek Roman, Buč 14 A, Laze, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Avtomehanične
šole v Ljubljani, izdano leta 1979. s-64354

Lupše Monika, Dobležiče 3, Lesično,
potrdilo o statusu vojnega invalida, št. 4420,
izdano dne 12. 2. 1997. g-64287

Magajna Julija, Mihov Štradon 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,   št. S
1138992, št. reg. 208820. s-64107

Mahnič Dragica, Preglov trg 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076471, št. reg. 120493. s-64247

Majcen Marjana, Hardek 30, Ormož,
spričevalo o končani OŠ Ormož. p-64059

Maksimović Saša, Brilejeva ulica 2, Ljub-
ljana, spričevalo 7. razreda OŠ Cene  Štu-
par, izdano leta 1997. s-64094

Malnar Hani, Babno polje 31, Stari trg
pri Ložu, 2 delnici druge izdaje M     banke,
št. 01033743. g-64127

Manfreda Mojca, Tolminski lom 27 a,
Most na Soči, spričevalo 2. letnika       Po-
klicne trgovske šole v Novi Gorici. s-64119

Mar Cilika, Formin 23, Gorišnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 19141,
izdala UE Ptuj. g-64158

Marinič Karmen, Nad Krko 2, Otočec,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Novo-
mesto. s-64257

Markelj Lado, Stična 40, Ivančna Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Grosuplje. s-64488

Markič Sonja, Šolska ulica 8, Spodnja
Idrija, spričevalo 1. letnika Čipkarske šole v
Idriji, izdano leta 1994. s-64256

Marodolac Dean, Podgrčna 18, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH.
g-64137

Marsič Matjaž, Na Logu 13, Ankaran,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Piran, za šol-
sko leto 1997/98. g-64438

Martič Danijel, Brilejeva 15, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17077.
s-64479

Marčan Danica, Struževo 39, Kranj, Al-
petourovo vozovnico št. 417899, izdano
naime Marčan Grega. g-64401

Matoh Maruša, Ul. Gradnikove brigade
47, Nova Gorica, spričevalo 3. letnika
Srednješolski center Nova Gorica, izdano
leta 1996. s-64463

Matul Miha, Mazijeva 7, Ljubljana, izpit
za mornarja motorista, izdala Luška  kapeta-
nija Koper, dne 21. 12. 1985. s-64468

Meglič Klemen, Zbilje 55a, Medvode,
spričevalo 3. letnika Srednje šole      tehnič-
nih strok in osebnih storitev, izdano leta
1998. s-64170

Mekinda Blanka, Zalarjeva ulica 32,
Ljubljana, dijaško izkaznico, št. 44565,  iz-
dala Gimanzija Poljane. s-64116

Mele Hysz Mojca, Kranjska 4 d, Kam-
nik, spričevalo o zaključnem izpitu. g-64147

Melev Nikolaj, Bakovnik 5 c, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15341,
izdala UE Kamnik. s-64389

Mentsey Nataliya, Ukraine, spričevalo za
aktivno znanje slovenskega jezika,   izdano
leta 1997. s-64263

Merela Janez, Finžgarjeva 9, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
759186, št. reg. 20661. s-64057

Meško Toni, Brilejeva ulica 4, Ljubljana,
delovno knjižico. s-64047

Mihajlović Nataša, Šolska 1, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 14529, iz-
dala UE Brežice. p-64082

Milag Brane, Ratež 31, Brusnice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10540.
g-64432

Milenovič Jasmina, Frankovo naselje
174, Škofja Loka, zaključno spričevalo ŠC
PET, izdano leta 1997. g-64031

Milenovič Jasmina, Frankovo naselje
174, Škofja Loka, letno spričevalo ŠC PET,
izdano leta 1997. g-64032

Miskić Fikret, Kudiči, Velika Kladuša, di-
plomo Srednje tehnične šole Litostroj, izda-
na leta 1990. s-64106

Mittag Sonja, Mestne njive 4 A, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Poklicne    ši-
viljske šole v Ljubljani, izdano leta 1973.
s-64469

Mlinar Katja, Notranjska 37, Cerknica,
dijaško mesečno vozovnico, št. 0010009.
s-64374

Mohorič Ivana, Skalica 10, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
271104,št. reg. 15049, izdala UE Kranj.
g-64213

Moškotevc Miran, Turkova ulica 25,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.S 411565, št. reg. 85751. s-64235

Mrak Aleš, Hrastje 198, Kranj, vozovni-
co, št. 418844, izdal Alpetour Škofja   Lo-
ka. g-64209

Mrvar Martina, Ulica 15 aprila 7, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu,  izdal
Šolski center za vzgojo pisarniških kadrov v
Ljubljani, izdan na ime    Bučar Martina, leta
1976. s-64080

Mujdrica Jože, Kranjčeva 1, Turnišče,
spričevala za leta 1969-1972, izdala    Po-
klicna gradbena šola Ivana Kavčiča.
s-64486

Murko Jožef, Sela 32, Lovrenc na Drav-
skem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 8272, izdala UE Ptuj.
g-64146

Mušič Tina, Gregorčičeva ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,   št. S
1025309, št. reg. 202621. s-64261

Nadarevič Sedafa, Prehod 6, Tržič, in-
deks SŠGH Radovljica (I. letnik). g-64124

Nadišič Gaj, Liminjanska 91, Lucija, spri-
čevalo 3. letnika Pomorske šole, smer stroj-
ni tehnik. g-64421

Naglič Marjan, Trstenik 35/a, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
reg. 9586. g-64399

Nanič Minka, Ptujska 26, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 38395,     iz-
dal LPP Ljubljana. s-64104

Nemec Branko, Čabranska ulica 1,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat.
BCFEGH,  št. S 389786, reg. št. 168615,
izdala UE Cerknica. s-64359

Ninič Vlado, Kidričeva 6 a, Kranj, spriče-
valo 4. letnika. g-64153

Novak Polona, Jelovo 22, Radeče, štu-
dentsko izkaznico, št. 22043910, izdala
Fakulteta za šport. s-64253

Novak Primož, C. C. TAvčarja 1b, Jese-
nice, vozniško dovoljenje. g-64297

Oblak Irena, Glavarjeva ulica 12 a, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo     Gimnazije
Moste, izdano leta 1982. s-64484

Orel Zdenka, Jemčeva cesta 16, Trzin,
spričevalo 1. in 2. letnik Poklicne    gostin-
ske šole v Ljubljani, izdani leta 1970 in
1971. s-64066

Osterc Janko, Gradiščak 3, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
27651, izdala UE Ptuj. g-64309
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Ostrožnik Karmen, Veliko širje 36, Zida-
ni most, delovno knjižico. g-64282

Othaber Sara, Krajnčičeva ulica 5, Mari-
bor, obvestilo o uspehu o maturi III   Gimna-
zije Maribor, izdano leta 1998. s-64174

Pahor Jurij, Mladinska 8, Koper, vozniš-
ko dovoljenje. g-64420

Palamar Damir, Jurčkova cesta 148,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1138194, reg. št. 215102, izdala UE
Ljubljana. s-64064

Palko Ivan, Črniče 159, Dravograd, voz-
niško dovoljenje, št. 4948. p-64050

Panigaz Vekoslav, Partizanska 45, Šen-
čur, delovno knjižico. g-64125

Perić Svjetlana, Beblerjev trg 3, Ljublja-
na, indeks Ekonomsko poslovne     fakulte-
te v Mariboru. s-64335

Petan Dušan, Oklukova gora 13, Srom-
lje, preklic preklica vozniškega     dovolje-
nja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 54/98,
p-54055. p-64001

Petelin Matevž, Pod Topoli 2, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje       peda-
goške šole v Ljubljani, izdano leta 1984.
s-64055

Pinculič Dejvid, Šolska ul. 16, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. B., št.    7077.
p-64027

Pinter Matej, Sv. Lovrenc 90, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
904095. p-64055

Piralić Jasmin, Ob železnici 1, Ljubljana,
spričevalo OŠ . s-64220

Pirnat Gordana, Dravinjska c. 3, Zreče,
spričevalo 2. letnika Srednje      frizerske,
tekstilne in prometne šole Celje. g-64024

Pisanec Miroslav, Koroška c. 8/b, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,  št.
20408, izdala UE Velenje. p-64031

Pleteršek Blaž, Reška ulica 5, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije     Ledina,
izdano leta 1998. s-64277

Pleš Tanja, Trebinjska 16, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 06003290,    izdala
Visoka šola za socialno delo v Ljubljani.
s-64189

Plut Anica, Mestni trg 1, Metlika, spriče-
valo 1., 2.in 3. letnika Srednje    ekonom-
ske šole v Novem mestu, izdana na ime
Nemanič Anica. s-64071

Poderčnik Stanislav, Meža 155 a, Dra-
vograd, vozniško dovoljenje, št. 4528.
p-64042

Podgoršek Aleksander, Jakčeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.   BGH,
št. S 1106868, št. reg. 162009. s-64489

Podržaj Niko, Veliki Ločnik 11, Turjak,
zavarovalno polico št. 620427, izdala Zava-
rovalnica Tilia. s-64461

Pogačar Damjan, Libna 8, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17040.
p-64037

Polančec Dušan, Hotemaže 72, Predd-
vor, diplomo, št. E-36, izdana leta 1981.
g-64433

Popovič Slobodan, Zavidoviči, BIH, spri-
čevalo za leta 1979-1982, izdala       Poklic-
na gradbena šola Ivana Kavčiča. s-64487

Porekar Jan, Vrhovci, C. X 27, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1264560, reg. št. 193124, izdala UE
Ljubljana. s-64493

Potočnik Helena, Hrastje 16, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
523494, št. reg. 33616, izdala UE Kranj.
s-64226

Potočnik Igor, Hrastje 16, Kranj, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BFGH, št. S       475902,
št. reg. 13616, izdala UE Kranj. s-64227

Povše Nuša, vransko 26, Vransko, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 674915,
izdala UE Žalec. p-64028

Pozderec Matija, Flandrova ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
544020, reg. št. 155674. s-64398

Prašnikar Majda, Ulica Tuga Vidmarja 2,
Kranj, spričevalo 3. letnika Centra   strokov-
nih šol v Ljubljani, izdano leta 1969, na ime
Martinčič Majda. s-64322

Predovnik Marjana, Žlabosrska pot 1,
Nazarje, spričevalo 1. in 2. letnika     Sred-
nje tekstilne šole v Celju. s-64073

Prodanović Jelka, Tržaška cesta 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 447086, št. reg. 191433. s-64262

Puhar Jakob, Krožna cesta 2, Koper,
spričevalo. g-64407

Rahotina Tamara, Vojkova 73, Anhovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33387.
g-64007

Rakar Nela, Trebešo 6, Gračišče, voz-
niško dovoljenje. g-64414

Rančigaj Igor, Turjaška 4, Kočevje, spri-
čevalo 3. letnik Srednje frizerske    šole,
izdano leta 1995. g-64383

Ratej Jelka, Tepanje 8, Slovenske Konji-
ce, spričevalo 3. letnika Šolskega     centra
za blagovni promet v Celju-Šola za prodajal-
ce, šolsko leto 1977/80,    izdano na ime
Klokočovnik Jelka. g-64019

Rašl Marjan, Žabjak 26 c, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, izdala UE    Ptuj.
g-64419

Recko Marina, Oplotniška cesta 2 b, Slo-
venske Konjice, spričevalo 1., 2.in 3.   let-
nika Poklicne PTT šole v Ljubljani, izdana na
ime Andrenšek Marina. s-64045

Revinšek Darjan, Vrh pri Boštanju 50,
Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 6504. p-64029

Ribič Igor, Brilejeva 22, Ljubljana, spri-
čevalo 1. letnika Elektrotehnične    šole,
Ljubljana, izdano leta 1997. p-64005

Ribnikar Petra, Čehova ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189095, reg. št. 208023, izdala UE Ljub-
ljana. s-64376

Ribnikar Petra, Čehova ulica 5, Ljublja-
na, indeks št. 19299041, izdala        Eko-
nomska fakulteta leta 1994. s-64379

Rihar Nevenka, Rožičeva 11, Ljubljana,
kupone k zavarovalni polici, št.     611519,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-64113

Rihter Drago, Rep 5, Zgornja Ložnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-64156

Rihter Zdravko, Trzin pod gozdom 13,
Trzin, inštruktorsko vozniško      dovoljenje,
kat. B. s-64387

Robek Mitja, Družinska vas 28 a, Šmar-
ješke toplice, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 35205, izdala UE Novo mesto. g-64413

Robnik Karmen, Fazan 9, Lucija, delov-
no knjižico, izdano na ime Ogrič Karmen.
s-64034

Ropret Jakob, Deteljica 1, Tržič, indeks
Teološke fakultete v Ljubljani. s-64473

Saje Vida, Žlebej 3, Novo mesto, spriče-
valo o zaključnem izpitu, št. 015/1976,iz-
dala Ekonomska šola v Novem mestu.
g-64128

Saksida Jernej, Zalošče 27, Dornberk,
vozniško dovoljenje. p-64046

Sedej Tatjana, Vrhovci, Cesta V/2a,
Ljubljana, spričevalo OŠ Vlado Miklavc    Vr-
hovci, izdano na ime Živič Tatjana. s-64224

Sedmilek Robert, Smokuš 85, Žirovni-
ca, spričevalo OŠ. g-64155

Skok Janez, Suhadole 46b, Komenda,
spričevalo 4. letnika Srednje kemijske šo-
lein gimnazije Ljubljana, izdano dne 30. 8.
1996. s-64369

Slabe Ivan, Na Plavžz 7, Železniki, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8896, iz-
dala UE Škofja Loka. g-64292

Slabe Luka, Kumrovška ulica 3, Ljublja-
na, spričevalo 1.2.3.4.letnika in     zaključ-
no spričevalo Srednje vzgojiteljske šole in
Gimnazija v Ljubljani. s-64223

Slatnar Bojan, Deteljica 5, Tržič, spriče-
valo OŠ Bistrica pri Tržiču, leta    1985.
g-64037

Soklič Igor, Jeranova ulica 2, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu      Gimnazije
Ivan Cankar, izdano leta 1978. s-64373

Spalević Persa, Na zelenici 3 b, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.  1210.
s-64048

Sračnjek Gregor, Sebenje 104, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25412.
g-64298

Stankovič Snježana, Jarška cesta 16,
Ljubljana, preklic indeksa, objavljen v  Ur. l.
RS, št. 9/98. s-64462

Starc Irena, Goriča vas 86, Ribnica, in-
deks Fakultete za družbene vede. s-64317

Starc Marinka, Dol. Impolje 6, Stude-
nec, spričevalo OŠ. g-64026

Stefani Guido, Smareglieva 11, Izola, za-
varovalno polico št. 0531872. g-64131

Sterdjevič Dragana, Goričica pod Kri-
mom 23, Ljubljana, spričevalo od 1. - 5.
razreda OŠ Brezovica. s-64082

Sterle Dejan, Prinčičeva ul. 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138795, reg. št. 196948, izdala UE Ljub-
ljana. s-64069

Sternad Peter, Frana Kovačiča 11, Ver-
žej, spričevalo 1. letnika Gimnazije.
g-64214
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Sternad Peter, Frana Kovačiča 11, Ver-
žej, spričevalo 2. letnika Gimnazije.
g-64215

Stopar Tomaž, Glinška ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,  št.
S 1210355, št. reg. 17386. s-64360

Strajnar Sabina, Turkova ulica 13, Novo
mesto, spričevalo OŠ. g-64216

Strajnar Sabina, Turkova ulica 13, Novo
mesto, indeks Kmetijske šole. g-64217

Striković Jurij, Zgornje Pirniče 19 G,
Medvode, obvestilo o uspehu 3. letnika
Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 1997.
s-64095

Strmecki Mik, Žibertova ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
218863, reg. št. 19133, izdala UE Ljublja-
na. s-64393

Stropnik Boris, Gotovlje 38, Žalec, di-
plomo Srednje agroživilske šole v       Ljub-
ljani, izdana leta 1990. s-64188

Šahinović Radmila, Ulica Andreja Kumar-
ja, Ljubljana, spričevalo 7. in 8.      razreda
OŠ Prežihov Voranc, izdani leta 1986, 1987
na ime  Ristanovič Radmila. s-64035

Šalamun Franc, Ciril Metodov drevored
11, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat.     BCEF-
GH, št. 8902, izdala UE Ljutomer. g-64302

Šauer Slavko, Prešernova 39, Mengeš,
inštruktorsko vozniško dovoljenje, kat.  AB,
št. S 5899, reg. št. 78, izdala UE Domžale.
s-64070

Šavor Olga, Zavrstnik 54 c, Šmartno pri
Litiji, spričevalo 1., 2.in 3. letnika  Frizerske
šole v Ljubljani, izdani na ime Brenčič Olga.
s-64041

Šel Bojan, Dolič 17c, Destrnik, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 37863,   izdala UE
Ptuj. g-64310

Šemrov Aleš, Zvirče 15, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. reg. 8482, izdala
UE Tržič. p-64045

Šepič Sandra, Podgrad 110, Podgrad,
spričevalo 3. letnika Gostinske in     turistič-
ne šole v Izoli, izdano leta 1997. s-64115

Šeruga Nina, Rogozniška c. 16, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Trgovske šole Ptuj, za
šolsko leto 1997/98. g-64434

Šeruga Rok, Sela pri Ratežu 15, Oto-
čec, spričevalo 3. letnika Srednje elektro
šole v Novem mestu, izdano leta 1997.
s-64331

Šifrar Tomaž, Podlubnik 76, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23765. s-64056

Šinkovec Uroš, Na kresu 24, Železniki,
študentsko izkaznico, št. 64970476,    iz-
dala Fakulteta za elektrotehniko. s-64357

Škamperle Drago, Senožeče 102f, Se-
nožeče, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra združenega podjetja Iskra
Kranj, Tehniška, strojna in elektro šola, od-
sek elektrotehniški-jaki tok, izdano leta
1973 v Kranju. g-64403

Škoberne Milena, Podjavorškova 7, Ce-
lje, spričevalo 3. letnika Šole za        proda-
jalce Celje, izdano leta 1975 na ime Mlinar
Milena. g-64412

Šmigoc Matjaž, Ormoška c. 19, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 31038.
s-64418

Šmitran Mladen, Vrtna 1, Koper, spriče-
valo 3. letnika SKPŠ Koper. g-64204

Šobak Ljiljana, Gorazdova ulica 19, Ljub-
ljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika   Srednje
gostinske šole v Ljubljani. s-64169

Špegelj Marta, Mislinjska Dobrava 114d,
2383  Šmartno pri Slovenj Gradcu, maturi-
tetno  spričevalo, izdano leta 1975 na ime
Gregor Marta. g-64427

Špelko Zvonko, Slavka Gruma 42, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,   št.
7250, izdala Občina Novo mesto. g-64159

Špoljar Lavra, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
zaključno spričevalo Agroživilske   šole v
Ljubljani, izdano leta 1998. s-64105

Šrbec Jure, Podlubnik 154, Škofja Lo-
ka, spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja
Loka, izdano leta 1997. s-64452

Štefanec Matej, Črešnjevci 74, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12692, izdala UE Gornja Radgona.
g-64011

Štefanec Zlatica, Ustje 21, Šmartno pri
Litiji, spričevalo 1. letnika        Ekonomske
šole v Trbovljah, izdano leta 1969, na ime
Stritar Zlatica. s-64321

Štefanič Boris, Obrežje 36, Jesenice na
Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BCEF, št. 4184, izdala UE Brežice.
p-64043

Štrukelj Iztok, Beethovnova ulica 12,
Ljubljana, maturitetno spričevalo       Giman-
zije Bežigrad, izdano leta 1993. s-64101

Štucin Tatjana, Hum 30/A, Kojsko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE    No-
va Gorica. p-64048

Šumenjak Franc, Zamušani 20a, Gori-
šnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
17402, izdala UE Ptuj. g-64289

Šušmelj Zdenka, Lokarjev drevored 7,
Ajdovščina, spričevalo 1. in 2. letnika  admi-
nistrativne šole Nova Gorica, za šolski leti
1972/73 in 1973/74. g-64020

Šuštar Ivana, Ručikajeva c. 26, Kranj,
študentsko izkaznico,št. 31970105,     iz-
dala Fakulteta za farmacijo. s-64264

Šuštar Štefan, Kamnik pod Krimom 147,
Preserje, spričevalo 3. letnika      Gimnazije
Ledina, izdano leta 1997. s-64466

Šušteršič Katarina, Abramova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.    BGH,
št. S 354417, št. reg. 31331. s-64179

Tabaković Munib, Ljubljanska cesta 84,
Domžale, delovno knjižico. s-64464

Tadina Matej, Lendavske gorice 4, Len-
dava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15026. p-64039

Tavčar Jože, Drulovka 14, Kranj, izkaz-
nico vojnega veterana, reg. št. 006416, iz-
dano 1. 4. 1997. g-64284

Todić Sladžana, Mucherjeva 3, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu     Sred-
nje šole tehničnih strok in osebnih storitev,
izdano leta 1997. s-64481

Tomc Ivanka, Ob dolenjski železnici
150, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 767433, reg. št. 171456, izda-
la UE Ljubljana. s-64296

Trošt Rok, Staretova ulica 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1096667, reg. št. 213583, izdala UE
Ljubljana. s-64266

Trpin Maruša, Volča 18, Poljane, štu-
dentsko izkaznico, št. 42223695, izdala
Akademija za likovno umetnost v Ljubljani.
s-64190

Tršar Marina, Sp. Vižinga 43b, Radlje ob
Dravi, zaključno spričevalo. p-64014

Turk Valter, Klanec pri Kozini 31, Kozi-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št.15341, izdala UE Sežana. g-64154

Tuzlak Stojana, Velnjska c. 5, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S    403147.
p-64074

Udir Zoran, Tomšičeva 96, Jesenice,
spričevalo 8. razreda OŠ Šentrupert, izd-
ano leta 1990. s-64440

Udovč Anica, Trebelno 39, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S     835148,
št. reg. 7507. s-64470

Uršič Darja, Miklošičeva 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3878.
s-64281

Vajda Slavica, Bukovci 107, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.     35819,
izdala UE Ptuj. g-64012

Valenčič Ana, Kettejeva 15, Postojna,
obvestilo o opravljeni maturi. g-64323

Varjačić Varja, Švabičeva ulica 3, Ljub-
ljana, diplomo Srednje šole za        gostins-
tvo in turizem, izdana v Ljubljani, 25. 6.
1985 na ime Cajnar Varja. s-64202

Vatovec Dajana, Obla 23, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 9113,     izdala
UE Piran. s-64162

Vesenjak Davorin, Teplyevo naselje 18,
Maribor, indeks Medicinske fakultete v Ljub-
ljani. s-64160

Vetrih Nives, Batuje 56 D, Črniče, spri-
čevalo 1. letnika ŠCBP Nova Gorica,    izda-
no na ime Pregelj Nives. g-64334

Videnšek Dušanka, Podrečje 58, Dom-
žale, indeks za 1., 2. in 3. letnik SENŠ RM,
letnik 1987, izdano na ime Januš Dušanka.
g-64014

Viher Janez, Glinškova ploščad 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,   št. S
323491, št. reg. 99613. s-64254

Vogrin Sergej, Gozdna ulica 1, Rogaška
Slatina, študentsko izkaznico, št.     12432,
izdala FDV v Ljubljani. s-64103

Volk Janez, Koseze 2, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
974700. s-64442

Vozelj Peter, Zavrstnik 54 A, Šmartno pri
Litiji, spričevalo o zaključnem     izpitu Šolski
center za pošto ekonomijo in telekomunika-
cije, izdano leta 1996. S-64394

Vozlič Anton, Velika Ilova gora št. 13,
Grosuplje, delovno knjižico. s-64043
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Vozlič Anton, Velika Ilova gora št. 13,
Grosuplje, spričevalo 8. razred OŠ,   izdal
Izobraževalni center Miklošičeva, Ljubljana.
s-64044

Vrhovnik Alna, Štefetova 15, Mlaka,
Kranj, Alpetourovo vozovnico št. 418004.
g-64314

Vujović Saša, Hladilniška pot 18a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,  št. S
1013463, reg. št. 204037, izdala UE Ljub-
ljana. s-64021

Vukadinović Sašo, Cesta na Roglo 11/b,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. GH,   št.
10863. p-64075

Vukovič Božo, Kidričeva 9, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, št. 11217, izdala UE Ko-
čevje. g-64410

Vučak Gabrijela, Strukovci 3, Bodonci,
indeks Naravoslovno tehnične fakultete
Ljubljana. s-64483

Zadnik Maks, Bonini 47, Koper, original
spričevala o zaključnem izpitu, izdano leta
1992. g-64424

Zajc Maja, Pšata 97, Dol pri Ljubljani,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1996. s-64075

Zajc Tibor, Mestne njive 4a, Novo me-
sto, zaključno spričevalo Srednje šole, za
šolsko leto 1996/97. g-64343

Zajec Karmen, Grajski trg 38, Žužem-
berk, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
33222, izdala UE Novo mesto. s-64391

Zalokar Repinc Valerija, Mevkuš 4, Zgor-
nje Gorje, spričevalo Pedagoške       gimna-
zije, izdano leta 1981, št. 202. g-64016

Zalokar Valerija, Mevkuš 4, Zgornje Gor-
je, spričevalo 4. letnika Pedagoške    gim-
nazije Kranj, za šolsko leto 1980/81, izda-
no na ime Repinc Valerija. g-64022

Zavrl Sabina, Zg. Bitnje 114, Žabnica,
potrdilo o priznanem preizkusu strovne us-
posobljenosti za pridobitev licence v cest-
nem prometu, št. 611900 z dne     31. 3.
1998. s-64165

Završnik Anica, Lončarjev dol 18, Sevni-
ca, spričevalo SŠGT Celje. p-64061

Zdolšek Ljuba, Ulica D. Kvedra 38, Šent-
jur pri Celju, spričevalo, št. 74      Gostinske
šole v Celju, izdano leta 1973. p-64041

Zelnik Sandi, Podreča 77, Mavčiče, štu-
dentsko izkaznico, št. 18960730, ,      izda-
la Filozofska fakulteta. s-64458

Zidar Vesna, Rožna dolina, C.III/15a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.    BGH,
št. S 1213616, reg. št. 221561, izdala UE
Ljubljana. s-64228

Zuccato Gašper, Tržaška cesta 23, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-64251

Zupančič Janez, Zgornja Besnica 23,
Ljubljana, delovno knjižico. s-64042

Zupančič Jasna, Kunaverjeva ulica 7,
Ljubljana, duplikat diplome, izdana leta
1987 in indeks Srednje šole za farmacijo in

zdravstvo, izdan leta 1983 na ime Ivančič
Jasna. s-64060

Zupančič Marjeta, Bettetova 4, Brežice,
študentsko izkaznico, št. 25005902,   izda-
la Fakulteta za arhitekturo. s-64187

Žarić Verica, Jevnica 14, Kresnice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1115532. s-64093

Žejn Tatjana, Col 32, Col, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 691028, izdala UE
Ajdovščina. s-64278

Železnik Marko, Trojarjeva 55, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
643190, št. reg. 37488, izdala UE Kranj.
g-64408

Židan majda, Hladilniška pot 20, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
322965, reg. št. 104174, izdala UE Ljub-
ljana. s-64183

Žigon Mitja, Krpanova 9, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. S 317629,  iz-
dala UE Logatec. s-64133

Žnidaršič Matjaž, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, študentsko izkaznico št.         64970450,
izdala Fakulteta za elektrotehniko. s-64326

Žužek Boštjan, Perzzijeva ulica 53, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,  št. S
195472. s-64194

Žur Romeo, Cesta revolucije 9, Jeseni-
ce, spričevalo OŠ T. Čufar, izdano leta
1971. g-64138
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ZAKON O IZVRŠBI
IN ZAVAROVANJU
Z UVODNIMI POJASNILI DIDE VOLK

Dolžnikom se po 15. oktobru, ko bo začel veljati nov zakon o izvršbi in zavarovanju,
obetajo težji časi. Če se bodo preveč izogibali poravnavi svojih obveznosti, jih bodo
sodniki lahko poslali tudi v zapor. To pa je le ena novost v zakonu, ki je nastajal več
let.

Okrožna sodnica Dida Volk v uvodnih pojasnilih predvsem razlaga razlike med doslej
veljavnim zakonom o izvršilnem postopku in novimi rešitvami prvega slovenskega
zakona na tem področju. S klicaji in vprašaji opozarja na pasti, ki se skrivajo v novih
zakonskih določbah, utemelji pa tudi, zakaj bodo nekateri členi zakona bolj zapletli
kot poenostavili izvršilni postopek.

Cena 2646 10465

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ) število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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ZAKON
O SODNIH TAKSAH
Od sredine julija 1998, ko je bila objavljena odločba slovenskega
ustavnega sodišča o novih določbah zakona o sodnih taksah, veljajo na
sodiščih višje tarife za mnoga sodna opravila. V prečiščenem besedilu
zakona so marčne spremembe zakona o sodnih taksah natisnjene v
ležečem tisku, upoštevana pa je tudi vsebina odločbe ustavnega sodišča.

Cena 693 SIT (10460)

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


