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Sodni register

CELJE

Rg-205534
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02507 z dne 19. 3. 1998 pri
subjektu vpisa PROLINK, računalništvo,
uvoz-izvoz in zastopstva, Celje, d.o.o.,
Celje, Meškova 2, sedež: Meškova 2,
3000 Celje, pod vložno št. 1/02869/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št. 5500656
Firma: PROLINK, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: PROLINK, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Krekov trg 4
Osnovni kapital: 7,504.000 SIT
Ustanovitelji: Rihtar Matjaž, izstop 16. 5.

1994; Kocijan Oskar, Celje, Meškova 2,
vstop 18. 2. 1991, vložek 6,003.200 SIT,
odgovornost: ne odgovarja in Kocijan Hilda,
Celje, Meškova 2, vstop 18. 2. 1991, vlo-
žek 1,500.800 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

KRANJ

Rg-207467
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01490 z dne 24. 6. 1998 pri
subjektu vpisa STEELTRANS – ŽELE-
ZARNA JESENICE, podjetje za transport-
ne, špedicijske in vzdrževalne storitve,
d.o.o., sedež: C. železarjev 8, 4270 Je-
senice, pod vložno št. 1/04173/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča pripojitev k
SŽ ACRONI, d.o.o. pri prevzeti družbi s
temile podatki:

Matična št.: 5688426
Sedež: 4270 Jesenice, C. železar-

jev 8
Pripojitev k SLOVENSKE ŽELEZARNE

ACRONI, d.o.o., Jesenice (vl. št.
1/4172/00) na podlagi pripojitvene pogod-

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 7344/97 Rg-232
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

DK 2, d.o.o., proizvodnja, trgovina,
gostinstvo in turizem, storitve, Cesta na
Loko 5, Ljubljana, reg. št. vl. 1/16427/00
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 31. 12. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Jakovič Darko, Cesta na
Loko 5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,532.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese 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 18. 8. 1998

Srg 4638/97 Rg-233
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba GEOSOND, d.o.o., Ljubljana,
Cesta na Brdo 49, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
10. 7. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Geršak Zmago, Kranj,
Zoisova 4, Jamnik Janez, Videm-Dobrepo-
lje, Mala Ilova gora 10, Kastelic Brane, Gro-
suplje, Preska 20, Korošec Bogdan, Ljub-

be z dne 21. 12. 1995 in 12. 6. 1998.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register
po sedežu prevzemne družbe.

ljana, Gabrščkova 99, Košir Janez, Vrhni-
ka, Stara Vrhnika 147, Perme Ludvik, Škof-
ja Loka, Podlubnik 268, Snoj Roman, Ljub-
ljana, Cesta na Bokalce 45, Samotorčan
Ivan, Notranje gorice, Podplešivica 83, Ko-
lenc Brigita, Grosuplje, Rodetova 8, Šime-
čak Jože, Ljubljana, Ulica bratov Učakar 64,
Kastelic Alojz, Šmarje Sap, Rimska cesta 1,
Kubelj Boris, Vodice, Vodiška cesta 44,
Školaris Milan, Nova Gorica, Vipavska 27,
Gradbeno podjetje Grosuplje, d.d., Ljublja-
na, Emonska 8 in I.C.O.P. SPA Udine, Udi-
ne, Ulica Schioppettino 3, z ustanovitvenim
kapitalom 4,800.000 SIT, ki prevzemajo ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital oziroma
vse premoženje družbe prenese 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 6. 7. 1998

Srg 674/98 Rg-234
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba RAČUN LASTNINSKIH CERTI-
FIKATOV, Financiranje privatizacijskih
dejavnosti, d.o.o., Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 29. 1. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Agencija Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizaci-
jo, Kotnikova 28, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

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 6. 7. 1998
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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 18/98 R-166
Škrlj Franc, rojen 25. 2. 1885, sin Škrlj

Mihaela in Ivane, stanujoč Knežak 45 je
pogrešan od 25. 10. 1918 (na predlog
Škerlj Mladena in Škerlj Radislava, oba Trst,
Via Lucio Papiriano 1, Italija).

Začasna skrbnica je Ljuba Uljan iz Zabič
30/b.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 23. 9. 1998

N 8/98 R-171
Zemljič Franc rojen 5. 10. 1926, nazad-

nje stanujoč Zg. Ščavnica 47, Sv. Ana, je
pogrešan od leta 1945 (na predlog Zemljič
Lovrenca, stan. Zg. Ščavnica št. 41, p. Sv.
Ana v Slov. goricah).

Skrbnik za poseben primer je Zemljič
Lovrenc.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 21. 9. 1998

D 162/95 R-168
Cah Stanislav, kmet, iz Kortin št. 10,

Črni Kal, je dne 29. 4. 1995 umrl in je
zapustil oporoko.

Do dediščine ima pravico Sacchi Ba-
silio.

Ker sodišču ni znano njegovo prebiva-
lišče, naj se priglasi sodišču v enem letu od
objave tega oklica.

Dediču je postavljena za skrbnico Cvet-
ka Birsa, Ivančičeva 19, Ankaran.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 9. 1998

D 596/98 R-172

Bremec Anton, rojen 12. 6. 1895, z zad-
njim prebivališče v Celju, Stanetova 1, je
dne 21. 2. 1991 umrl.

Na podlagi določila 206. člena zakona o
dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi zako-
na po Bremec Antonu, da se priglasijo pri
tem sodišču v roku enega leta po objavi
tega oklica.

Če se morebitni dediči ne bodo prigla-
sili, bo sodišče opravilo in zaključilo za-
puščinski postopek tako, da bo štelo, da
so dediči po zapustniku samo do sedaj
priglašeni dediči.

Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 9. 1998

I 98/00960 R-167

To sodišče je v izvršilni zadevi upnika
mld. Jovanovič Elvira, Ljubljanska 76,
Domžale,  ki  ga  zastopa  mati  Šahin
Senija,  ki  ju  zastopa  odvetnica  Alenka
Reisner  iz  Domžal,  Ljubljanska  76,  zo-
per  dolžnika  Jovanovič  Žiko,  Savska  1,
Domžale,  ki  ga  zastopa  začasna  zastop-
nica  mati  Jovanka  Jovanovič,  zaradi
plačila  preživnine,  dne  14.  9.  1998,
sklenilo:

1. Dolžniku Živojinu Jovanoviču se na
podlagi 4. točke II. odstavka 84. člena ZPP
v zvezi s 14. členom ZIP postavi začasna
zastopnica Jovanka Jovanovič, Miklošičeva
1/E, Domžale.

2. Začasna zastopnica bo v postopku
zastopala dolžnika vse dotlej, dokler ne
bo sam ali njegov pooblaščenec nastopil
pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne bo sporočil sodišču, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 14. 9. 1998

P 228/96 R-169

To sodišče je v pravdni zadevi tožeče
stranke Magaš Vincenca, C. v mestni log
55, Ljubljana ki jo zastopa odvetnik Dani-
jel Brtoncelj v Trbovljah zoper toženo
stranko Končina Milana, C. zmage 67,
Zagorje ob Savi zaradi plačila DEM
23.361 v SIT protivrednosti, na podlagi
84. člena ZPP, sklenilo:

toženi  stranki  Končina  Milanu,  stan.
C.  zmage  67,  Zagorje  ob  Savi  se
postavi začasnega zastopnika Špajzer Gre-
gorja, Opekarna 2a, Trbovlje, rojen 12. 4.
1972.

O postavitvi začasnega zastopnika se ob-
vesti CSD Zagorje ob Savi.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 17. 8. 1998

Oklici dedičem

Oklici o skrbnikih in razpravah

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek

Pri objavi stečajnega postopka Okrož-
nega sodišča v Ljubljani, objavljeni v Urad-
nem listu RS, št. 48-49 z dne 3. 7. 1998,
S-307, St 90/96, se naziv in naslov stečaj-
nega dolžnika pravilno glasi: Slovenec,
d.o.o., Ljubljana – v stečaju.

Uredništvo

St 25/98 S-413
Objava tega sodišča v stečajnem po-

stopku nad dolžnikom Iskra Stirel, d.o.o.,
Predstruge 29, Videm Dobrepolje – v
stečaju, objavljen v Uradnem listu RS, št.
54 z dne 31. 7. 1998, se dopolni tako, da
se v celoti glasi: Okrožno sodišče v Ljub-
ljani je s sklepom opr. št. St 25/98 z dne
16. 6. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Iskra Stirel, d.o.o., Predstruge
29, Videm Dobrepolje – v stečaju in s
sklepom z dne 17. 7. 1998 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Iskra
Stirel, d.o.o., Predstruge 29, Videm Do-
brepolje.

Na podlagi četrtega odstavka 99. člena
ZPPSL se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po objavi sklepa v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 1998

St 216/93 S-410
To sodišče razpisuje 3. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi Pro-
jektni team 2000 Maribor – v stečaju,
dne 28. 10. 1998 ob 10. uri, soba 330
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 9. 1998

St 33/96 S-411
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Zunanjetrgovinsko podjetje Maris
Maribor, p.o. – v stečaju, se v skladu s
členom 170/I ZPPSL zaključi.

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

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 9. 1998

St 47/97 S-412
To sodišče je s sklepom z dne 18. 9.

1998 zaključilo stečajni postopek nad dolž-
nikom Intergama, Podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Praža-
kova 4.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa o
zaključku postopka izbriše iz sodnega regi-
stra.

Zoper sklep o zaključku postopka se up-
niki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi v
Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 1998
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St 5/92 S-414
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-

nika Gostol Peskalna Tehnika, Nova Go-
rica, bo šesti narok za preizkus terjatev
11. 11. 1998 ob 10. uri, v sobi 110/I tega
sodišča.

Na naroku bo ustanovljen upniški odbor,
zato naj se upniki, ki so zainteresirani za
sodelovanje v njem, naroka udeležijo.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 9. 1998

St 5/96-138 S-406
To sodišče je s sklepom St 5/96 z dne

4. 9. 1998 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom LIP, Tovarna masivnih plošč
Podnart, d.o.o., v stečaju, Podnart 33,
Podnart.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 9. 1998

St 17/97 S-407
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Sinoles, Lesna industrija,
p.o., Ivančna Gorica – v stečaju, za dne
10. 11. 1998 ob 9. uri, v konferenčni dvo-
rani 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 21. 9. 1998

St 10/97-20 S-408
Z 21. 9. 1998 se začne stečajni posto-

pek nad dolžnikom Beltimpeks Export-im-
port, d.o.o., Murska Sobota, Obrtna co-
na Murska.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
progi št. 53.

Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v roku dveh mesecev po
objavi  stečajnega  postopka  v  Uradnem
listu RS.

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

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 21. 12. 1998 ob 12. uri, v sobi št. 12
pri tem sodišču.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 21. 9. 1998 nabije na oglasno desko
sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 9. 1998

St 11/98 S-409
To sodišče je v postopku prisilne porav-

nave nad dolžnikom MICOM – Trgovina,
uvoz-izvoz in zastopanje, d.o.o., Koper,
Kidričeva 22, Koper, s sklepom opr. št.
St 11/98 z dne 21. 9. 1998 ustavilo posto-
pek prisilne poravnave (drugi odstavek
46. člena zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji – Ur. l. RS, št. 67/93,
39/97).

Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 9. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Razveljavitev

Ob-6876
Organ upravljanja javnega podjetja Ko-

munala Cerknica, p.o., je na podlagi zahte-
ve župana Občine Cerknica sprejel sklep,
da se razveljavi javni razpis za delovno me-
sto direktorja, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998.

Delovno mesto direktorja bo na podlagi
sklepa organa upravljanja ponovno razpi-
sano.

Komunala Cerknica, p.o.

Ob-6877
Na podlagi 45. in 46. člena statuta Jav-

nega podjetja Komunala Cerknica, p.o., No-
tranjska c. 41 in sklepa organa upravljanja,
razpisna komisija ponovno objavlja javni raz-
pis za delovno mesto

direktorja podjetja.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,

določenih z zakonom, izpolnjevati še na-
slednje:

– da ima najmanj srednješolsko izo-
brazbo,

– da ima vsaj tri leta delovnih izkušenj v
stroki,

– da ima sposobnost za uspešno gos-
podarjenje in organizacijske sposobnosti,
razvidne iz dosedanjih zaposlitev.

Kandidati naj pošljejo svoje vloge najka-
sneje v roku 15 dni po objavi razpisa na
naslov: Komunalno podjetje “Komunala
Cerknica”, p.o., Notranjska c. 44, 1380
Cerknica, z oznako na ovojnici: “Za razpi-
sno komisijo”.

Kandidati morajo prijavi priložiti pisna do-
kazila o izpolnjevanju pogojev.

Kandidat bo na podlagi 43. člena statuta
imenovan za 4-letni mandat. Prijavljeni kan-
didati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po
končanem razpisu.

Komunala Cerknica, p.o.

Ob-6864
Komisija za mandatna vprašanja, volitve

in imenovanja Občine Zagorje ob Savi, na
podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona
o uresničevanju javnega interesa na področ-
ju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) ter 6. in
7. člena odloka o ustanovitvi javnega zavo-
da Kulturni center – Delavski dom Zagorje
ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/97),
razpisuje prosto delovno mesto

direktorja javnega zavoda Kulturni
center Delavski dom Zagorje.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– visoka univerzitetna izobrazba družbo-
slovne smeri,

– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodilnih delovnih mestih,

– poznavanje dejavnosti s področja dela
zavoda,

– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika,

– druge pogoje, ki jih določa zakon.
Mandat direktorja traja pet let.
Prijavi naj kandidati predložijo življenje-

pis in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter
jih v roku 8 dni po objavi razpisa pošljejo na
naslov: Občina Zagorje ob Savi, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po poteku roka za prijavo.

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Občine Zagorje ob Savi

Ob-6899
Svet Zavoda ŠRC Tivoli, Celovška 25,

Ljubljana, v skladu s sklepom z dne 22. 9.
1998 razpisuje delovno mesto

direktorja Zavoda Tivoli.
Mandat direktorja traja 4 leta. Po prete-

ku mandata je ista oseba lahko ponovno
imenovana za direktorja.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje po-
goje:

– V. ali VI. stopnja strokovne izobrazbe,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– biti mora državljan Republike Slove-

nije.
Poseben pogoj: večletno poklicno delo

v športu.
Kandidat bo imenovan za 4 leta.
Vloge za prijavo naj kandidati, v roku 8

dni od dneva objave, z dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev, s priporočeno pošto naslovijo
na naslov: Zavod ŠRC Tivoli, Ljubljana, Ce-
lovška 25, s pripisom “za razpis”. Kandidati
bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od
dneva objave razpisa.

Zavod ŠRC Tivoli Ljubljana

Št. 1/72 Ob-6913
Razpisna komisija Javnega zavoda

Zdravstveni dom Vrhnika na podlagi sklepa
sveta zavoda in 24. člena statuta zavoda
razpisuje delovno mesto

direktorja Javnega zavoda Zdravstve-
ni dom Vrhnika.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da ima visoko izobrazbo medicinske
smeri ene od dejavnosti zavoda,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na ustreznih delih in nalogah,

– da je državljan Republike Slovenije,
– da obvlada slovenski jezik,
– da predloži program razvoja zavoda in

opredeli svojo vlogo pri realizaciji programa.
Izbrani kandidat bo opravljal funkcijo di-

rektorja v polovičnem delovnem času, preo-
stali delovni čas pa bo opravljal delo zdrav-
nika iz dejavnosti zdravstvenega doma.

Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi na
naslov: JZ Zdravstvni dom Vrhnika, Ulica 6.
maja 11, Vrhnika, z oznako “za razpisno
komisijo”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po sprejemu sklepa o imenovanju.

Javni zavod Zdravstveni dom Vrhnika
razpisna komisija
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Št. 70/98 Ob-6991
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejav-

nosti na podlagi 31. in 34. člena statuta,
22. člena pravilnika o notranji organizaciji in
sistematizaciji delovnih mest in sklepa
upravnega odbora z dne 28. novembra
1997, razpisuje delovna mesta vodij ob-
močnih izpostav:

1. vodja območne izpostave Kočevje,
2. vodja območne izpostave Piran.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije;
– da imajo najmanj srednješolsko izo-

brazbo družboslovne, humanistične ali eko-
nomske smeri;

– da imajo najmanj tri leta delovnih izku-
šenj na področju kulturnih dejavnosti;

– da strokovno poznajo področje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti.

Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne iz-
postave.

Mandat vodje izpostave je pet let.
Pisne prijave z oznako “Za razpisno ko-

misijo Upravnega odbora Sklada” in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema
Upravni odbor Sklada RS za ljubiteljske kul-
turne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8
dni po objavi v Uradnem listu RS.

Komisija bo upoštevala le prijave z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami (potrdilo o
izobrazbi, potrdilo o državljanstvu).

Kandidati bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v 8 dneh po tem, ko bo Upravni odbor
Sklada sprejel sklep o izbiri.

Sklad RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Popravek

Ob-7018
V ponovnem javnem razpisu za odkup

191 rabljenih osebnih vozil in dobavo 85
novih osebnih vozil, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 64-65 z dne 25. 9. 1998,
Ob-6854, se datum v 13. točki popravi in
pravilno glasi:

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

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Popravek
Št. 90-2156/98 Ob-7002

V javnem razpisu za izbiro izvajalca za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 63 z dne 18. 9. 1998,
Ob-6577, se:

– 2. točki doda besedilo: Vzdrževanje
vozil, naštetih pod točko A. do I.

– doda se 13. točka, ki glasi: Prvi neus-
peli javni razpis za to naročilo je bil objav-
ljen dne 19. 6. 1998 v Uradnem listu RS,
št. 46, Ob-3671, objava o izidu pa dne
28. 8. 1998 v Uradnem listu RS, št. 60,
Ob-5985.

Javno podjetje Komunala
Novo mesto, d.o.o.

Popravek
Ob-7030

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev – Investicijski nakup računalniške
opreme in mrežne infrastrukture, objavlje-
nem v Ur. l. RS, št. 65, z dne 25. 9. 1998,
Ob-6752 se naslednje točke popravijo in
pravilno glasijo:

6. b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 10. 1998 do
12. ure.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 10. 1998, do 12.
ure.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 10. 1998, ob 9. uri, Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III,
sejna soba.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe do 16. 10.
1998.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ogled lokacij bo do 13. 10. 1998, po
predhodni najavi na tel. št. 062/22-86-260
– pravna služba.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca,
Maribor

Preklic
Ob-6931

Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor,
Nasipna 64, Maribor, preklicuje javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za nabavo
in dobavo vozila za odvoz odpadkov s pral-
cem, s troosno šasijo ter nadgradnjo s poti-
sno ploščo, velikosti ca. 14 m3, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998,
Ob-4043 pod zaporedno št. 2.5.

Snaga Maribor,
javno podjetje, d.o.o.

Preklic
Ob-7001

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo pre-
klic o izbiri najugodnejšega ponudnika

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Knjižnica Antona Tomaža Linharta Ra-
dovljica, Gorenjska cesta 27, 4240 Radov-
ljica, kont. oseba ravnateljica knjižnice Bo-
žena Kolman Finžgar, tel. 064/714-534.

2. Predmet preklica: predmet preklica
je sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika
za mizarsko izdelavo neserijske opreme in
dobava serijske opreme za opremo knjižni-
ce in čitalnice na Bledu, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998,
Ob-6072.

3. Razlog za preklic je sklep revizijske
komisije za javna naročila v ustanavljanju,
št. 019-123/98-833-VK z dne 15. 9.

1998, o odpravi sklepa o izbiri in razveljavi-
tvi celotnega postopka oddaje javnega na-
ročila.

Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica

Razveljavitev

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavljamo, da je posto-
pek za oddajo javnega naročila “Izbor MF
OLAP-98-01 za izbiro najugodnejšega po-
nudnika brez omejitev za nakup program-
skih orodij za sprotno analiziranje podat-
kov”, objavljen v Ur. l. RS, št. 29, z dne
10. 4. 1998 na predlog Revizijske komisi-
je, št. 019-82/98-706-DT, z dne 29. 7.
1998, razveljavljen.

Ministrstvo za finance

Št. 236/98 Ob-6947
Na podlagi prvega odstavka 18. člena

zakona o javnih naročilih objavljamo

razpis
raziskovalnih projektov za podporo

razvoju pravnega sistema Republike
Slovenije

I. Naročniki: Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana,

Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva
3, Ljubljana,

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefano-
va 2, Ljubljana,

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

III. Predmet razpisa je izbira projektov za
prednostni raziskovalni tematiki Ministrstva
za pravosodje in Ministrstva za notranje za-
deve na področju pravosodja in na uprav-
no-pravnem področju, ki predstavljata dve
izmed devetih prednostnih tematskih podro-
čij v okviru dispozicije za ciljni raziskovalni
program “Strategija razvoja pravnega siste-
ma Republike Slovenije do leta 2010“.

Razpisani raziskovalni tematiki:
1. Perspektive alternativnega reševanja

civilnopravnih in delovnopravnih sporov kot
načina razbremenjevanja sodišč v Republiki
Sloveniji.

Podteme:
– alternativno reševanje sporov kot mož-

nost ali procesna predpostavka (primerjal-
no-pravna analiza).

– mehanizmi spodbujanja arbitražnega
razsojanja, posredovanja in pomiritve v Re-
publiki Sloveniji.

– formalni viri alternativnega reševanja
sporov.

Vloga strokovnjakov v posredovalnih po-
stopkih in njihov položaj v sodnem po-
stopku.

Cilji:
– opredelitev pravnih podlag in dejan-

skih ukrepov, ki bodo predpisali ali spodbu-
jali alternativno reševanje sporov in s tem
občutno zmanjšali število zadev, ki jih obrav-
navajo splošna in specializirana sodišča ter
zmanjšali število meritornih sodnih odločb,

– definiranje spremenjene vloge sodni-
kov in strokovnjakov pri reševanju spornih
razmerij,

– uskladitev vloge odvetništva z določ-
bami zakona o odvetništvu in kodeksom od-
vetniške etike,
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ZJN-01-B
Naročilo objave namere o

javnem naročilu blaga v vrednosti
nad 150,000.000 SIT

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

– dvig splošna pravne kulture s krepitvi-
jo zavesti o možnem reševanju sporov brez
državne intervencije.

Okvirna vrednost: 4,000.000 SIT.
2. Statusnopravni problemi pravnih oseb

na področju javnega prava
Cilji:
– možnosti vpeljave posebnih prav-

no-organizacijskih oblik na področju javne-
ga prava,

– dograditev slovenske zakonodaje o
javnih pravnih osebah,

– harmonizacija in uskladitev slovenske
zakonodaje z direktivami in unifikacijskimi
predpisi EU.

Okvirna vrednost: 6,000.000 SIT
IV. Navedba zakonov, predpisov in

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

V. Rok izvedbe:
1. Perspektive alternativnega reševanja

civilnopravnih in delovnopravnih sporov kot
načina razbremenjevanja sodišč v Republiki
Sloveniji: do 31. 3. 1999.

2. Statusnopravni problemi pravnih oseb
na področju javnega prava: do 30. 6. 1999

VI. Razpisno dokumentacijo (prijavni
obrazci z navodili) dvignejo prijavitelji od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS do
izteka prijavnega roka pri vratarju Ministrstva
za znanost in tehnologijo, Slovenska cesta
50, Ljubljana.

VII. Pisne ponudbe z oznako “Ne odpiraj
- Razpis za CRP – in navedbo razpisanega
tematskega sklopa” morajo prijavitelji do-
staviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana. Ovojnica s ponudbo mora
prispeti na naslov ne glede na vrsto preno-
sa te pošiljke do vključno 23. 10. 1998 do
14. ure. Ponudbe bo po preteku tega roka
odprla komisija za odpiranje ponudb.

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

VIII. Odpiranje ponudb bo 26. 10. 1998
ob 9. uri na sedežu Ministrstva za znanost in
tehnologijo, soba 501, V.nadstropje, Slo-
venska 50, Ljubljana.

IX. Izbrane projekte bodo ministrstva fi-
nancirala v naslednjih predvidenih deležih:

tematika št. 1:
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo:

50%,
– Ministrstvo za pravosodje: 50%.
tematika št. 2.:
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo:

50%,
– Ministrstvo za notranje zadeve: 50%.
X. Na razpis se lahko prijavijo pravne in

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

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

XI. Predloge projektov ocenjuje pro-
gramski svet za ciljni raziskovalni program
“Strategija razvoja pravnega sistema Re-
publike Slovenije do leta 2010” s sede-
žem na Ministrstvu za notranje zadeve, na
podlagi predhodno izdelane ocene ustrez-
ne kakovosti odgovornih nosilcev projek-
tov oziroma članov projektnih skupin, ki jih
pripravi Ministrstvo za znanost in tehno-
logijo na podlagi kriterijev, ki veljajo za
izvajanje aplikativnih oziroma razvojnih
raziskav.

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

– s kvalificiranostjo predlagateljev, opre-
delitvijo problemov, raziskovalnim pristo-
pom, finančno ponudbo in časovnim načr-
tom obetali učinkovito doseganje zgoraj na-
vedenih ciljev po razpisanih tematikah.

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

– ki bodo prikazali uporabne pričakova-
ne rezultate.

XII. Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom so možne na naslovu: Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana, tel. 13-11-107, Aljana Pogačnik.

XIII. Predlagatelji ponudb bodo obvešče-
ni o izbiri projektov najkasneje do 10. 11.
1998.

Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 04-35-8054/2-98 Ob-6886
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Carinska uprava Republike Sloveni-
je, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana, tel.
061/14-14-510, 061/14-01-055.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: izdelava in dobava tka-
nine za carinsko uniformo, delov letne
in zimske carinske uniforme ter njenih
dodatkov.

Orientacijska vrednost javnega naročila
je 275,200.000 SIT.

skupina A – Tkanina
Orientacijska vrednost za izdelavo in do-

bavo:
– 7.000 tekočih metrov tkanine za letne

srajce je 6,500.000 SIT,
– 7.000 tekočih metrov tkanine za zim-

ske srajce je 5,500.000 SIT,
– 12.000 tekočih metrov tkanine za let-

no carinsko uniformo je 22,000.000 SIT,
– 9.000 tekočih metrov tkanine za zim-

sko carinsko uniformo je 18,000.000 SIT in
– 8.400 tekočih metrov tkanine za bun-

de je 8,600.000 SIT.

Orientacijska vrednost za skupino A –
Tkanina je 60,600.000 SIT.

skupina B – Uniforma
Orientacijska vrednost za izdelavo (šiva-

nje) in dobavo:
– 2.000 bund je 60,000.000 SIT,
– 2.000 letnih jopičev je 31,400.000

SIT,
– 800 zimskih suknjičev je 12,800.000

SIT,
– 8.000 letnih zimskih hlač je

36,500.000 SIT,
– 800 letnih in zimskih kril je 3,900.000

SIT,
– 3.700 letnih srajc je 8,200.000 SIT,
– 3.500 zimskih srajc je 6,500.000 SIT,
– 1.600 šapk je 7,200.000 SIT,
– 1.000 letnih in zimskih klobučkov je

5,200.000 SIT,
– 12.000 kravat 12,200.000 SIT,
– 1.500 moških letnih čevljev je

11,400.000 SIT in
– 1.420 moških zimskih čevljev

12,300.000 SIT.
Orientacijska vrednost za skupino B –

Uniforma je 207,600.000 SIT.
skupina C – Dodatki
Orientacijska vrednost za izdelavo in do-

bavo:
– 5.000 vezenih emblemov in napisov

CARINA je 2,100.000 SIT,
– 3.700 tkanih emblemov in napisov

CARINA je 1,200.000 SIT,
– 23.000 malih gumbov FI 16 za carin-

sko uniformo 1,700.000 SIT,
– 11.000 velikih gumbov FI 22 za carin-

sko uniformo 1,000.000 SIT in
– 1.600 kovinskih sponk za šapke

1,000.000 SIT.
Orientacijska vrednost za skupino C –

Dodatki je 7,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: carinarnica Celje, Dra-

vograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Mari-
bor, Murska Sobota, Nova Gorica, Sežana
in Carinska uprava Republike Slovenije.

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

5. Morebitne druge informacije: zgoraj
navedene količine so okvirne. Naročnik si
pridrži pravico nabaviti manjšo količino pred-
metov javnega naročila od razpisane.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije

Ob-6865
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izgradnja ob-

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
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ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

voznice Krško, I. faza, z mostom čez Sa-
vo, cesta R 1-220/1334, od km 0.300
do km 1.100. Ocenjena vrednost znaša
400,000.000 SIT.

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

ročila gradbenih del, če je znan:
1. 2. 1999.

5.
Ministrstvo za promet in zveze

Direkcija RS za ceste

Št. 05/150-98 Ob-6989
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, faks
061/1749-272.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izvedba do-
vodnega tunela HE Moste, v naslednjih
pogojih:

– dolžina tunela 2670 m, od tega 370 m
v skali (dolomit, apnenec) in 2300 m v gra-
mozu in pobočnem grušču,

– trasa tunela je 30–40 m pod površjem
terena,

– svetli premer je 4,9 m, predvidena je
betonska obloga.

Orientacijska cena predvidenih del:
3.200,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe del: HE Moste pri Žirov-
nici.

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

5. Morebitne druge informacije: pri oce-
njevanju ponudb bodo upoštevane prefe-
rence za domače ponudnike v višini 10%.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Št. 398-2/98 Ob-6885
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Novo
mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, faks
068/21-225.

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

3. (a) Kraj dobave: fco Zavod za
zdravstveno varstvo Novo mesto.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: plinski kromatograf z ma-
snim detektorjem in podajalnikom ter
računalnikom s knjižnico masnih spek-
trov.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
13,500.000 SIT.

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

kasneje 30 dni od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno varstvo Novo mesto, Mej
vrti 5, tajništvo zavoda, tel. 068/321-424.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 12. 10. 1998 do 14.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 2.000
SIT, virman, št. ŽR: 52100-603-30388.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno
varstvo Novo mesto, Mej vrti 5, tajništvo
zavoda.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 10. 1998 ob 10.30; Zavod za
zdravstveno varstvo Novo mesto, Mej vrti 5.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
razpisne vrednosti. Bančna garancija mora
veljati do 31. 12. 1998.

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

morejo umakniti ponudbe: do 23. 10. 1998
do 10. ure.

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

– cena,
– plačilni pogoji,
– kvaliteta,
– druge morebitne ugodnosti.
15., 16., 17.

Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto

Št. 981/98 Ob-6887
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Golnik-Kopa, 4204 Gol-
nik, 064/461-578.

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

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

trebno dobaviti: kompletna videooprema
z možnostjo fotodokumentiranja za en-
doskopsko enoto (bronhoskopija in ga-
stroskopija).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno:
9. 11. 1998.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 11. 1998.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bolni-

šnica Golnik-Kopa, uprava bolnišnice, Roman
Potočnik, v.u.d., tel. 064/461-122 int. 210.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT, z gotovino neposredno pred dvigom
dokumentacije na blagajni bolnišnice ali
predložiti dokazilo o virmanskem nakazilu
na ŽR št. 51500-603-34158.

7. (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: Bolnišnica Golnik-Kopa, Gol-
nik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave, Kse-
nija Podržaj, tel. 064/461-122 int. 202.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 10. 1998 ob 12. uri, v sejni sobi na
upravi Bolnišnice Golnik-Kopa, Golnik 36,
4204 Golnik.

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

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 26. 10. 1998
od 12. ure dalje.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
nudbena cena (30%), plačilni pogoji in na-
čin plačila (10%), raven vsebinske celovito-
sti ponudbe (25%), tehnološka ustreznost
ponujene opreme (20%), čas garancije in
reference (10%), druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji (5%).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podajata jih dr. Nadja Triller, tel.
064/461-122 int. 406 in Roman Potočnik,
v.u.d., tel. 064/461-122 int. 210.

16., 17.
Bolnišnica Golnik

Št. 981/98 Ob-6888
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Golnik-Kopa, 4204 Gol-
nik, 064/461-578.

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

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

trebno dobaviti: medicinska oprema za
kardiorespiratorni laboratorij:
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– telesni pletizmograf,
– aparat za merjenje difuzijske kapa-

citete pljuč,
– cikloergometer,
– aparat za bronhialno provokacijsko

testiranje – nebulizator.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

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

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

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

4. Datum dobave, če je predvideno: po
dogovoru.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bol-
nišnica Golnik-Kopa, uprava bolnišnice, Ro-
man Potočnik, v.u.d., tel. 064/461-122 int.
210.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT, z gotovino neposredno pred dvigom
dokumentacije na blagajni bolnišnice ali
predložiti dokazilo o virmanskem nakazilu
na ŽR št. 51500-603-34158.

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

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 11. 1998 ob 12. uri, v sejni sobi na
upravi Bolnišnice Golnik-Kopa, Golnik 36,
4204 Golnik.

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

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 30. 10. 1998
od 12. ure dalje.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
nudbena cena (30%), plačilni pogoji in na-
čin plačila (10%), raven vsebinske celovito-
sti ponudbe (25%), tehnološka ustreznost

ponujene opreme (20%), čas garancije in
reference (10%), druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji (5%).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podajata jih dr. Matjaž Fležar, tel.
064/461-122 int. 279 in Roman Potočnik,
v.u.d., tel. 064/461-122 int. 210.

16., 17.
Bolnišnica Golnik

Št. 2-98-1012 Ob-6889
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Zdravstveni dom Šmarje
pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje
pri Jelšah, tel. 063/821-560, faks
063/821-498.

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

3. (a) Kraj dobave: JZ Zdravstveni dom
Šmarje, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri
Jelšah.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dve reševalni vozili: trans-
portno reševalno vozilo in urgentno re-
ševalno vozilo, obe kombi izvedbe, z do-
datno opremo.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: vozili
skupaj z zahtevano dodatno opremo pod
7. točko razpisne dokumentacije
13,300.000 SIT (kombi nizka streha z do-
datno opremo 5,200.000 SIT; kombi s po-
višano streho z dodatno opremo 7,100.000
SIT).

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

prej, določena bo v pogodbi z izbranim na-
ročnikom, takoj po pravnomočnosti sklepa.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
tri mesece po sklenitvi pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene de-
javnosti celjske regije, Gregorčičeva 3,
3000 Celje (tel. 063/434-615, Jože Ce-
rovšek).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 8. 10. 1998 od 8.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): znesek
je 15.000 SIT in se plača na žiro račun:
50700-603-31892.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: četrtek, 15. 10. 1998,
z redno jutranjo pošto, ali osebno do 13.
ure, z zahtevkom, kot je navedeno v 5. čle-
nu navodil ponudnikom razpisne dokumen-
tacije.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, 3000 Celje, z zahtevkom, kot
je zavedeno v 5. členu navodil ponudnikom
razpisne dokumentacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 10. 1998 ob 9.30, v prostorih Skupno-
sti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti
celjske regije, Gregorčičeva 3, Celje.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: zaželeno je plačilo brez
avansa in obročno odplačevanje (navedeno
v ocenjevalnih kriterijih razpisne dokumen-
tacije).

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

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 7., 9. in 10. členu razpisne do-
kumentacije.

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

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: so navedene v razpisni dokumentaciji,
dodatne pa se lahko dobijo pri osebni nave-
deni pod št. 6.

16., 17.
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

Št. 2-98-1013 Ob-6890
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Zdravstveni dom Breži-
ce, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, tel.
0608/61-136, faks 0608/61-528.

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

3. (a) Kraj dobave: JZ Zdravstveni dom
Brežice, Černelčeva cesta 8, Brežice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: transportno reševalno vo-
zilo – kombi izvedbe.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: vozilo
skupaj z zahtevano opremo pod 7. točko
razpisne dokumentacije 8,500.000 SIT.

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

prej, določena bo v pogodbi z izbranim na-
ročnikom, takoj po pravnomočnosti sklepa.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
tri mesece po sklenitvi pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene de-
javnosti celjske regije, Gregorčičeva 3,
3000 Celje (Jože Cerovšek, tel.
063/434-615).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 8. 10. 1998 od 8.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): znesek
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je 10.000 SIT in se plača po položnici na
žiro račun: 50700-603-31892.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: četrtek, 15. 10. 1998,
z redno jutranjo pošto, ali osebno do 9.
ure, z zahtevkom, kot je navedeno v 5. čle-
nu navodil ponudnikom razpisne dokumen-
tacije.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ Zdravstveni dom Breži-
ce, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice –
uprava.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 10. 1998 ob 13. uri, v pisarni direktor-
ja Zdravstvenega doma Brežice, Černelče-
va cesta 8.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: zaželeno je plačilo brez
avansa in obročno odplačevanje (navedeno
v ocenjevalnih kriterijih razpisne dokumen-
tacije).

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

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 7., 9. in 10. členu razpisne do-
kumentacije.

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

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: so navedene v razpisni dokumentaciji,
dodatne pa se lahko dobijo v JZ ZD Breži-
ce, pri Zofiji Mežnarec, tel. 0608/61-136.

16., 17.
Zdravstveni dom Brežice

Št. IX/3-1 Ob-6896
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Nova
Gorica, kont. oseba Nataša Kofol Ščuka,
Kostanjeviška 16A, Nova Gorica, tel.
065/131-84015, faks 065/28-188.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za blago.

3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no varstvo Nova Gorica, Kostanjeviška 16A.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: atomski absorpcijski
spektrometer z možnostjo atomizacije v
plamenu in elektrotermične atomizacije
v grafitni kiveti z avtomatskim vzorče-
valnikom za grafitno kiveto.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

1–2 meseca od podpisa pogodbe.

Podpis pogodbe z izbranim naročnikom
je predviden takoj po pravnomočnosti
sklepa o izbiri.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno varstvo Nova Gorica,
Kostanjeviška 16A, Nova Gorica, tel.
065/131-84-00, tajništvo zavoda.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT, z virmanom na žiro račun naročnika, št.
52000-603-30388, s pripisom “stroški raz-
pisne dokumentacije iz javnega razpisa”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 11. 1998 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno var-
stvo Nova Gorica, Kostanjeviška 16A, 5000
Nova Gorica, s pripisom “Ne odpiraj – po-
nudba za javni razpis za izbiro izvajalca,
predmet naročila”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 11. 1998 ob 10. uri, na sedežu Zavoda
za zdravstveno varstvo Nova Gorica, Kosta-
njeviška 16A.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: izbrani dobavitelj bo moral do pri-
mopredaje aparature naročniku izročiti
bančno garancijo za odpravo napak v ga-
rancijskem roku. Brez predložene garancije
se bo štelo, da primopredaja ni opravljena.
Bančna garancija mora trajati en dan dlje
kot pogodbeni garancijski rok. Garancijski
znesek se mora glasiti na 10% celotne po-
godbene vrednosti dobave.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: predplačila niso mož-
na. Plačilo je možno le po zapisniško ugo-
tovljenem prevzemu dobavljene opreme.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti overjeno
kopijo o registrirani dejavnosti (staro do 6
mesecev). Izbrani ponudnik bo moral pred
podpisom pogodbe dostaviti potrdilo, da ni
pod prisilno upravo, v stečaju ali likvidaciji.
Ponudnik mora v roku za izbiro na svoje
stroške omogočiti ogled delujoče razpisane
konfiguracije opreme, z možnostjo, da na-
ročnik z vzorci ali kako drugače preveri de-
jansko zmogljivost opreme.

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

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

a) tehnične karakteristike,
b) servis,
c) reference ponudnika,
d) cena, glede na ponujeno kakovost in-

strumenta,
e) plačilni pogoji,
f) garancija,
g) tehnična pomoč s strani ponudnika,

h) roki za dobavo blaga,
i) druge ugodnosti.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z imenom in naslovom ponudnika
in z oznako “Ne odpiraj – ponudba za javni
razpis za izbiro izvajalca, predmet naročila”.

16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo

Nova Gorica

Št. 1/98 Ob-6897
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Koper, Dellavalleje-
va 3, Koper, faks 066/273-118.

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

3. (a) Kraj dobave: Koper, Dellavalleje-
va 3.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: reševalno vozilo – reani-
mobil, opremljen v skladu s standardom
75080.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno:
2. 11. 1998.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
2. 11. 1998.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko s pooblastilom za dvig, dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na naslovu:
Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 3,
uprava – tajništvo, III. nadstropje; kont. ose-
ba Nadja Buzečan, faks 066/273-118, po
enodnevni predhodni najavi po faksu.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 8. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT, virmansko nakazilo na žiro račun na-
ročnika, št. 51400-603-31408, s pripisom:
“za razpisno dokumentacijo”.

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: Zdravstveni dom Koper, Del-
lavallejeva 3, 6000 Koper, uprava – tajniš-
tvo, prevzemnica Nadja Buzečan.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 10. 1998 ob 12. uri, v pisarni direktor-
ja Zdravstvenega doma Koper, Dellavalleje-
va 3, Koper, III. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot finančno zavarovanje za re-
snost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 10% od razpisane
vrednosti naročila. Bančna garancija za re-
snost ponudbe mora veljati do vključno da-
tuma veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoj za plačilo računa
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je podpisan dokument o primopredaji vozi-
la. Rok plačila: 30 dni.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 11. 1998.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom,
samo pisne, se dobijo na naslovu naročni-
ka, navedenim pod 1. točko.

16., 17.
Zdravstveni dom Koper

Št. 36003-2/98 Ob-6878
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kam-
nik, faks 818-119.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik
se bo izbral na podlagi zbiranja ponudb.

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

trebno dobaviti: nakup prostih stanovanj,
ki se nahajajo v Občini Kamnik, v skupni
vrednosti približno 68,000.000 SIT.

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

rok predaje stanovanj je 3 mesece po obja-
vi javnega razpisa.

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

predložiti ponudbe: 2. 11. 1998 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: vložišče Občine Kamnik,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 11. 1998 ob 10. uri, v sejni sobi št. 9
Občine Kamnik, Glavni trg 24.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo bo izvedeno po
določilih kupoprodajne pogodbe.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki so lahko pravne ali fizične osebe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 10. 1998.

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

– cena,
– lokacija,
– stanje stanovanja,
– velikost stanovanja,
– vrste in velikost posameznih prosto-

rov.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: se lahko dobijo na Občini Kamnik, Od-
delek za okolje in prostor, tel. 818-128.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
56 z dne 7. 8. 1998.

Občina Kamnik

Št. 328/98 Ob-6909
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno komunalno podjetje Slovenj
Gradec, d.o.o., Partizanska pot 12, 2380
Slovenj Gradec, telefaks 0602/41-753.

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

3. (a) Kraj dobave: Partizanska pot 12,
Slovenj Gradec.

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

1. računalniška strojna (delovne po-
staje) in komunikacijska oprema, strež-
nik s sistemsko programsko opremo,

2. uporabniška programska oprema
potrebna za poslovanje podjetja.

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

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

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

1. 2,000.000 SIT,
2. 6,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: de-

cember 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no komunalno podjetje Slovenj Gradec,
d.o.o., Partizanska pot 12, 2380 Slovenj
Gradec, tajništvo podjetja, Danica Oson-
kar-Haračič.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: vsak dan od 11. do
13. ure, do vključno 12. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT (virmansko nakazilo na žiro račun št.
51840-601-13677).

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec, d.o.o., Partizanska pot 12,
2380 Slovenj Gradec, tajništvo, prevzemni-
ca Danica Osonkar-Haračič.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 10. 1998 ob 13. uri, na naslovu: Javno
komunalno podjetje Slovenj Gradec, d.o.o.,
Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec,
sejna soba.

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

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 11. 1998.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Jože Detečnik, e-mail: joze.detecnik-
@club.win-ini.si, tel. 0602/502-290, faks
0602/41-753.

16., 17.
Javno komunalno podjetje

Slovenj Gradec, d.o.o.

Št. 096-32/98 Ob-6944
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, Tržaška 16, Ljubljana, telefaks
061/125-62-68.

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

3. (a) Kraj dobave: Maribor, Novo me-
sto, Postojna, Velenje.

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

– 2 kombinirana avtomobila z delov-
no prostornino 200 cm3,

– 2 kombinirana avtomobila z delov-
no prostornino 1400 cm3.

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

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, centrala Ljubljana, Sektor za kadrov-
ske in splošne naloge, Tržaška 16, Ljublja-
na, soba 103/I.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 10. 1998 (med
9. in 14. uro z dokazilom o plačilu zneska
za razpisno dokumentacijo).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT z virmanom na žiro račun št.
50100-603-18540.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 10. 1998 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, Tržaška 16, Ljubljana
(vložišče).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 10. 1998 ob 9. uri, Agencija Republike
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Slovenije za plačilni promet, Tržaška 16,
Ljubljana, sejna soba/V.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 400.000
SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v celoti po dobavi vseh
avtomobilov, rok najmanj 8 dni.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka veljav-
nosti ponudbe (najmanj do 22. 12. 1998).

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije o naročilu lah-
ko ponudniki pridobijo na naslovu naročni-
ka ali po tel. 061/125-67-00, pri Juretu
Erznožniku.

16., 17.
Agencija RS za plačilni promet

Št. 9958 Ob-6961
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200 (nabava
449-2302), faks 062/449-2311.

2.
3. (a) Kraj dobave: dostava franko izde-

lovalec službene obleke.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– ca. 3500 m blaga za letne službe-

ne obleke do konca januarja 1999,
– ca. 3500 m blaga za letne službe-

ne obleke do konca januarja 2000,
– ca. 3500 m blaga za zimske služ-

bene obleke do konca julija 1999,
– ca. 3500 m blaga za zimske služ-

bene obleke do konca julija 2000,
– blago je antracitno sive barve ter izde-

lano iz 45% volne in 55% poliestra.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
23,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: ja-
nuar 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
julij 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200 (062/449-2302) faks
062/449-2311, III. nadstropje.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT z virmanom ali splošno položnico št.
žiro računa 51800-601-180.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 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
(062/449-2302) faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 10. 1998 ob 10. uri, III. nad., Uprava
Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.

10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-

teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima plačane vse davke in prispevke
določene z zakonom, do dneva izdaje potr-
dila,

– da so prihodki od storitev realizirani v
Republiki Sloveniji enaki ali večji od deset-
kratne vrednosti ponudbe na katero se pri-
javlja (obrazec BON 1 I/8),

– da je izdelal blago v zadnjih treh letih
enake ali podobne kvalitete vsaj dva primer-
ljiva uporabnika (vojska, policija, pošta, ca-
rina),

– da blago ustreza vsem zahtevanim kri-
terijem. Osnova za ugotavljanje ustreznosti
bo analiza Tekstilnega inštituta Maribor.

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

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
– analiza kvalitete, ki jo bo opravil Tekstilni
inštitut Maribor,

– npr. pri 5 ponudnikih je razmerje
50:5= 10 najcenejši dobi 50 točk, nasled-
nji 40 itd.,

– pri analizi kvalitete je razmerje enako
in dobi tisti z najboljšimi rezultati 50 točk
naslednji 40 itd.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najkasneje do 12. 10. 1998.

16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 39-390-4-1/98 Ob-6962
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Brežice, Černel-
čeva 15, Brežice, tel. 0608/668-100, tel.
0608/668-110, kont. oseba Tone Zorko,
dipl. soc.

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

3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice, Černelčeva 15, Brežice.

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

– 1 kom anastezijski aparat,
– 1 kom inkubator.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj mora ponuditi celotno razpisano blago.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,500.000 SIT.

(d).
4. Datum dobave, če je predvideno: 45

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Brežice, tajništvo, Čer-
nelčeva 15, 8250 Brežice. Dokumentacija
je na voljo po predložitvi dokazila o plačilu.

(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): virman-
sko nakazilo 5,000 SIT, na ŽR št.
51620-603-31177, s pripisom za anaste-
zijski aparat in inkubator.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Brežice,
tajništvo, Černelčeva 15, Brežice.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 10. 1998
ob 11. uri na naslovu: Splošna bolnišnica
Brežice,  Černelčeva  15,  Brežice,  sejna
soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti,
ki mora biti veljavna do 31. 12. 1998.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: poravnava kupnine v ro-
ku 60 dni po nastanku dolžniško upniškega
razmerja.

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

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

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 50 točk,
– reference za anastezijski aparat – 30

točk,
– reference za inkubator – 10 točk,
– morebitne dodatne ugodnosti ponud-

nika – 10 točk.
Način uporabe meril bo podrobneje

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

čilu: podrobnejše informacije lahko ponud-
niki dobijo na naslovu naročnika ali po tel.
0608/668-100.

16., 17.
Splošna bolnišnica Brežice

Ob-6963
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Knjižnica Antona Tomaža Linharta Ra-
dovljica, Gorenjska cesta 27, Radovljica,
kont. oseba: Božena Kolman-Finžgar – rav-
nateljica, tel. 064/714-534.

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

3. (a) Kraj dobave: Knjižnica Blaža Ku-
merdeja Bled. Ponudniki - dobavitelji opre-
me morajo ponuditi izdelavo neserijske
opreme in dobavo serijske opreme skupaj
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in ne po delih ali v variantah v skladu s
projektom.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: mizarska izdelava nese-
rijske opreme in dobava serijske opre-
me za opremo knjižnice in čitalnice na
Bledu. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

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

četek del predvidoma 15. 11. 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

zaključek del 15. 12. 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na voljo pri ravnate-
ljici knjižnice pri Boženi Kolman Finžgar,
Gorenjska c. 27, Radovljica.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do vključno 16. 10. 1998,
vsak delovni dan knjižnice od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): ponudni-
ki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo
morajo predložiti ob dvigu dokazilo o vplači-
lu 10.000 SIT na žiro račun št.
51540-603-31497 s pripisom: “Za razpi-
sno dokumentacijo”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
22. 10. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Knjižnica A. T. Linharta, Go-
renjska cesta 27, 4240 Radovljica.

Zapečatene kuverte morajo biti
označene z naslovom naročnika in ponudni-
ka ter z napisom Ponudba za opremo
knjižnice Bled, – Ne odpiraj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 10. 1998
ob 10. uri v dvorani Knjižnice A. T. Linharta
Radovljica, Gorenjska ceta 27, Radovljica
(vhod skozi knjižnico).

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri javnem odpiranju ponudb se mora-
jo izkazati s pisnim pooblastilom.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 1,2 mili-
jona SIT v skladu z navodili o vrstah finanč-
nih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavaru-
jejo izpolnjevanje svojih obveznosti v po-
stopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št.
73/97). Garancija mora trajati do 2. 12.
1998. V tem času mora ponudnik, ki je
izbran, skleniti z naročnikom pogodbo in
izročiti garancijo za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: predplačila niso možna. Pla-
čilo je možno le po zapisniško ugotovljenem
prevzemu opreme. Rok plačila je 15 dni po
zapisniško opravljenem prevzemu.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

– izpolnjujejo formalne delovne in teh-
nične pogoje in imajo ustrezna pooblastila,

profesionalne in tehnične zmožnosti, finanč-
ne vire, opremo in druge pripomočke, spo-
sobnosti upravljanja, zanesljivost, izkušnje
in ugled ter zadostno število zaposlenih, ki
bodo sposobni izvesti pogodbo,

– so plačilno zmožni, niso pod prisilno
upravo, v stečaju ali v likvidaciji,

– njihovo poslovanje ni predmet obrav-
nave pred sodiščem ali predmet sodne prei-
skave, njihovo poslovanje ne sme biti s sod-
no ali drugo odločbo ustavljeno,

– so poravnali davke in prispevke, dolo-
čene z zakonom,

– njihovi vodstveni delavci niso bili v pre-
teklih treh letih pred pričetkom naročila ob-
sojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslo-
vanjem,

– če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja, mora predložiti pogodbo s podizva-
jalci oziroma pogodbo o skupnem nasto-
panju,

– so že opravljali enake storitve kot so
predmet.

Drugi pogoji so razvidni iz razpisne do-
kumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
umakniti vložene ponudbe po 16. 10. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršne-
koli omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb, so navedene v razpisni
dokumentaciji.

Glavna merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika so:

– cena (čeprav najcenejša ponudba ni
nujno najugodnejša),

– dobavni roki in roki za izvedbo naroči-
la in

– reference o dosedanjih delih.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije dobijo zainteresi-
rani pri ravnateljici knjižnice in pri projektan-
tu: Arhe, d.o.o., pri Dušanu Engelsberger-
ju, d.i.a., Podrožniška pot 11, Ljubljana, tel.
061/216-433.

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

čilo je bil objavljen dne 29. 6. 1998 pod št.
47, objava o izidu pa dne 28. 8. 1998 pod
št. 60.

18. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni naj-
kasneje do 6. 11. 1998.

Knjižnica A. T. Linharta
Radovljica

Ob-6974
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vlada Republike Slovenije, Servis
skupnih služb – Logistika, Ljubljana, Tivol-
ska 42, faks 132-6012.

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

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

trebno dobaviti: 6 službenih vozil:
I. 1 vozilo Caddy kombi 1.9 TDI,
II. 3 vozila Golf Basis 1.6,
III. 2 vozili Opel astra ali Citroen Xara

1.6 ali Fiat Brava 1.6.

Naročnik si pridržuje pravico do spremem-
be količine po posamezni točki, glede na ce-
no in višino razpoložljivih finančnih sredstev.

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

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

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

pod I.: 2,800.000 SIT,
pod II.: 8,500.000 SIT,
pod III.: 5,700.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: no-

vember 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vla-
da Republike Slovenije, Servis skupnih
služb – Logistika, Ljubljana, Tivolska 42, pri
Slavici Keršmanc.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: vsak delovni dan od
objave razpisa do vključno 7. 10. 1998, od
8. do 10. 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: 15. 10. 1998 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: poslati po pošti na naslov
naročnika oziroma osebno predati na na-
slovu naročnika. Prevzemnica je Slavica
Keršmanc.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 10. 1998 ob 9. uri, v sobi št. 7 (pritlič-
je) na Upravni akademiji na Kotnikovi 8 v
Ljubljani.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe za vred-
nost 8% od vrednosti ponudbe.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba o nakupu
vozil v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

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

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kot v razpisni dokumentaciji.

16., 17.
Vlada Republike Slovenije

Servis skupnih služb – Logistika

Št. 922/98 Ob-6975
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana, kont. oseba
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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: Ministrstvo za kme-
tijstvo, vodno gospodarstvo in gozdarstvo
Federacije BiH, Sarajevo ter Ministrstvo za
kmetijstvo, vodno gospodarstvo in goz-
darstvo Republike Srbske, Banja Luka.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: traktorji in kmetijski stro-
ji (tehnična specifikacija je navedena v raz-
pisni dokumentaciji); ponudnik mora zago-
toviti tudi prevoz blaga do kraja prevzema.

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

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

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

18. 11. 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

18. 11. 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 30. 10. 1998 od
9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
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 2. 11. 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:
3. 11. 1998 ob 10. uri, na naslovu: Mini-
strstvo za ekonomske odnose in razvoj, Kot-
nikova 5, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v znesku 5% od celotne vrednosti
projekta (rok: do 31. 12. 1998).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik izvrši plačilo v
roku 30 dni po predložitvi zaključne situaci-
je in naročnikove potrditve o opravljenem
delu.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravne osebe
iz Republike Slovenije.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravno organizacijska oblika, matična št. po-
nudnika, kraj registracije, evidenčna št.
ustreznega vpisa, izpis iz registra, dovolje-

nje za opravljanje dejavnosti, dokazilo o po-
ravnanih davčnih in drugih obveznostih,
BON 1 in BON 2.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik lahko
umakne ponudbo do 2. 11. 1998 do 10.
ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
nudbena cena projekta (40% točk), delež
slovenskih komponent v razpisanih pro-
izvodih (30%), reference (10%), rok dobave
(10%), garancijski rok (10%).

15., 16., 17.
Ministrstvo za ekonomske odnose

in razvoj

Št. 922/98 Ob-6976
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj, Kotnikova 5, 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: Državna bolnica Sa-
rajevo, Kranjčevićeva 12, Sarajevo, Bosna
in Hercegovina.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema za pralnico (na-
tančnejši seznam opreme je naveden v raz-
pisni dokumentaciji); ponudnik mora zago-
toviti tudi prevoz blaga do kraja prevzema.

(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) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

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

18. 11. 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

25. 11. 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 30. 10. 1998 od
9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
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 2. 11. 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:
3. 11. 1998 ob 14. uri, na naslovu: Mini-
strstvo za ekonomske odnose in razvoj, Kot-
nikova 5, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-

nudbe v znesku 5% od celotne vrednosti
projekta (rok: do 31. 12. 1998).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik izvrši plačilo
v roku 30 dni po predložitvi zaključne si-
tuacije in naročnikove potrditve o opravlje-
nem delu.

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:
pravno organizacijska oblika, matična št. po-
nudnika, kraj registracije, evidenčna št.
ustreznega vpisa, izpis iz registra, dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, dokazilo o po-
ravnanih davčnih in drugih obveznostih,
BON 1 in BON 2.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudnik lahko umak-
ne ponudbo do 2. 11. 1998 do 10. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): delež
udeležbe MEOR (40% točk), ponudbena
cena projekta (30%), mednarodno sofinan-
ciranje (15%), garancijska doba ter servisi-
ranje in dobava rezervnih delov (15%).

15., 16., 17.
Ministrstvo za ekonomske odnose

in razvoj

Ob-6981
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, faks 13-12-327, kont. oseba: Marga-
reta Jeraj, d.i.a, Služba za investicije, Tru-
barjeva 3, tel. 212-838.

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

3. (a) Kraj dobave: Srednja ekonomska
šola v Ljubljani, Roška.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izdelava, dobava in mon-
taža gradbenih omaric.

(c).
(č) Ocenjena vrednost naročila:

25,000.000 SIT.
(d).
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 12. 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: LIZ
Inženiring, d.d., Ljubljana, Vurnikova 2,
kont. oseba Krampelj Majda.

(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): 10.000
SIT; načina plačila: virmansko ali s položni-
co na žiro račun št. 50105-601-11966.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 23. 10. 1998,
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: LIZ Inženiring, d.d., Ljublja-
na, Vurnikova 2.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 10. 1998 ob 12. uri na Uradu za šol-
stvo, Trubarjeva 5, sejna soba št. 95.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančne garancije za resnost ponudbe ter
ustrezni izjavi za dobro izvedbo del in od-
pravo napak v garancijskem roku, kot jih
zahteva razpisna dokumentacija.

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 10. 1998
ob 10. uri.

14. Merila  za  dodelitev  naročila,  (te-
ža  in  način  uporabe  meril  –  21.  člen
ZJN): reference 20%, rok izvedbe 20%,
finančna usposobljenost 10%, reference
kadrov  10%,  garancijski  rok  20%  in
cena  20%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni do
13. 11. 1998.

16., 17.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 404-01/1/98 Ob-6982
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva

ploščad 25, Ljubljana, št. telefaksa: 061/131-81-64.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca

brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: centralno skladišče MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana–Šentvid.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:

zap enota predvidena
št. blago mere količina vrednost

v SIT

1. žoga za košarko - usnje kos 4 20.000
2. žoga za nogomet - usnje kos 4 20.000
3. žoga za odbojko - usnje kos 234 1,200.000
4. žoga za košarko - guma kos 230 1,150.000
5. žoga za nogomet - guma kos 230 1,150.000
6. športni tekaški

copati za trening par 50 750.000
7. kimono za judo kpl 20 510.000
8. merilni komplet za merjenje

gibalnih sposobnosti kpl 1 60.000
9. ročna utež - 3 kg kos 2 10.000

10. ročna utež - 5 kg kos 2 10.000
11. ročna utež - 8 kg kos 2 10.000
12. vrv iz konoplje - 5 m kos 220 1,600.000
13. konzolni drog za letvenik kos 1 10.000

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za vsako posa-
mezno vrsto blaga, vendar za celotno količi-
no le-tega.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,500.000 SIT.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Uprava za logisti-
ko, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. ose-
ba Boštjan Purkat, tel. 171-25-85, 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 naslova
in št. javnega razpisa MORS BO 51/98 in
74/98), na račun št. 50100-637-55216.

7. (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 ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna - vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
javni razpis MORS BO 51/98 in 74/98 –
športni pripomočki”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 10. 1998 ob
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba št. 150.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija, brezpogojna in
plačljiva na prvi poziv v višini 10% od ponud-
bene vrednosti, veljavna najmanj 40 dni po
datumu izdaje sklepa o izbiri.

10., 11., 12., 13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 0,7
– vzorec – 0,2
– dobavni rok – 0,1.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardelje-
va pl. 25, kont. oseba Suzana Tkavec, tel.
št. 061/171-1048.

16., 17.
Ministrstvo za obrambo RS

Št. 512/2057-732 Ob-6983
1. Naročnik, poštni naslov, številka

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

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

3. (a) Kraj dobave: Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., PE Spodnja Drava, Elek-
trarna Formin.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: obnova sistema za avto-
matsko javljanje požara na hidroelek-
trarni Formin.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

(d).
4. Datum dobave, če je predvideno: no-

vember 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., PE
Spodnja Drava, HE Zlatoličje, Valter Kirbiš,
tel. 062/30-05-712.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo bo možno dobiti 8. in 9. oktobra 1998
od 8. do 12. ure.

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

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

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 10. 1998 ob 11. uri, Dravske elektrar-
ne Maribor, Obrežna 170, Maribor.

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

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo. V
ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna ob-
lika odnosna med njimi.
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12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvig-
ne pri naročniku.

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

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
30%, reference na podobnih delih pri na-
ročniku ali drugje 30%, garancija 10%, rok
izvedbe 20% plačilni pogoji 10%.

Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Valter Kirbiš, tel. 062/30-05-716 ali 712
ali 714 samo 12. 10. 1998 od 10. do 12.
ure. Predviden informativni sestanek in og-
led objekta bo 13. 10. 1998 ob 10. uri na
elektrarni Formin, s tem, da prisotnost na
sestanku in ogledu predhodno najavite po
telefonu Valterju Kirbišu. Zaprte kuverte s
ponudbo morajo biti v levem spodnjem kotu
označene z: “Ne odpiraj – Ponudba” in šte-
vilko objave v Uradnem listu RS ter naveden
predmet javnega razpisa.

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

Št. 403-7/98-3789/98 Ob-7004
1. Ministrstvo za finance, Župančičeva

3, 1502 Ljubljana, št. telefaksa: 061
214-584.

2. Javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. a) Kraj dobave: lokacija naročnika.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno

dobaviti: nabava Intel osebnih računalni-
kov, datotečnih stežnikov in brezprekini-
tvenih napajalnikov za potrebe Ministrstva
za finance in organov v njegovi sestavi.

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: posa-
mezni ponudnik se lahko prijavi na vse ali
pa samo na posamezne točke javnega raz-
pisa. Enako lahko tudi naročnik izbere po-
nudnika samo za določene točke (eno ali
več) iz ponudbe.

č) Ocenjena vrednost naročila: 145 mili-
jonov SIT.

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

– osebni računalniki
400 kom,

– strežniki
33 kom,

– brezprekinitveni napajalniki
31 kom.

4. Dobavni rok ne more biti daljši od 45
dni.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
februar 1999.

6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za finance, Služba za informacij-
sko tehnologijo, III. nadstropje, Župančiče-
va 3, 1502 Ljubljana, soba št. 79.

b) Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo do tri delovne dni pred odpira-
njem ponudb.

c) Razpisna dokumentacija je brezplačna.

7.a) Upoštevane bodo ponudbe, ki bo-
do predložene naročniku najkasneje do če-
trtka, 5. 11. 1998 do 9.30.

b) Ponudniki morajo predložiti ponudbe
na naslov: Ministrstvo za finance, Župančiče-
va 3, 1502 Ljubljana, Služba za IT, III. nad-
stropje, soba št. 79. Ponudbe morajo biti
oddane v zapečateni ovojnici s prilepljenim
in izpolnjenim obrazcem za označevanje po-
nudbe, ki je priložen razpisni dokumentaciji.
Na hrbtni strani ponudbe mora biti naveden
točen naslov pošiljatelja. Ponudba je veljav-
na, če je pravočasna in ovitek označen v
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.

8. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
5. 11. 1998, ob 10. uri, na naslovu: Mini-
strstvo za finance, Župančičeva 3, Ljublja-
na, v sejni sobi Ministrstva za finance v I.
nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora finančno zavaro-
vati ponudbo z bančno garancijo za resnost
ponudbe. Le-ta je v vrednosti 10% ponudbe
naročnika na javnem razpisu, vendar ne
manj kot = 500.000 SIT in ne več kot =
5,000.000 SIT. Trajanje bančne garancije
za resnost ponudbe ne more biti krajše od
trajanja veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je 30 dni po
podpisu dobavnice in prejemu prodajalčeve
fakture.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik, če mu bo dodeljeno jav-
no naročilo: pogodba, sklenjena za čas od
podpisa pogodbe do izteka zadnjega ga-
rancijskega roka dobavljene opreme.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpopolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: na javni razpis se lahko prijavijo prav-
ne in fizične osebe. Za priznanje
sposobnosti mora ponudnik predložiti na-
slednja dokazila in izjave:

– potrdilo davčne uprave, da je ponud-
nik poravnal davke in prispevke, določene z
zakonom,

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

– potrdilo ustreznega organa (Ministrstva
za pravosodje), da v preteklih treh letih pred
pričetkom tega javnega razpisa vodstveni
delavci ponudnika niso bili obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,

– izpisek iz sodnega registra, ki odraža
zadnje stanje ponudnika in ni starejši od 90
dni glede na datum odpiranja ponudb,

– obratovalno dovoljenje,
– letni računovodski izkazi (bilanca us-

peha, bilanca stanja, obvezne priloge k bi-
lancam), statistični podatki iz bilance uspe-
ha in bilance stanja na dan 31. 12. 1997 za
leto 1997,

– zadnje revizijsko poročilo, v kolikor je
družba (53. člen zakona o gospodarskih
družbah) zavezana k reviziji,

– povzetek obračuna prejemkov oziro-
ma dohodkov izplačanih v obdobju od 1. 1.
1997 do 31. 12. 1997 (odredba o dostavi
podatkov za odmero dohodnine Ur. l. RS,
št. 77/96),

– obrazec REK 1 za mesec avgust
1998,

– obrazec BON 3 ali BON 1 in BON 2.
Obrazec BON 2 in BON 3 ne smeta biti
starejša od 30 dni glede na datum odpira-
nja ponudb,

– pogodbe ali druge listine, iz katerih
izhaja ponudnikovo razmerje s principali.
Ponudnik mora predložiti izjavo principala,
da bo v primeru prenehanja opravljanja de-
javnosti s strani ponudnika, poskrbel za ena-
kovredno izvajanje garancijskih obveznosti
in izjavo, da ponudnik do principala nima
neporavnanih obveznosti, ki bi lahko vpliva-
le na realizacijo pogodbenih obveznosti,

– izjava ponudnika, da le-ta ni prenehal
opravljati svoje dejavnosti,

– izjava ponudnika, da proti njemu ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, ki bi
kazala na ponudnikovo nestrokovnost,

– parafirane strani in podpisan ter izpol-
njen vzorec pogodbe med ponudnikom in
naročnikom (prazen vzorec pogodbe je pri-
loga razpisni dokumentaciji),

– nepreklicna bančna garancija plačljiva
na prvi poziv za resnost ponudbe, po vzorcu
iz razpisne dokumentacije – izločilni kriterij,

– izjava ponudnika, da bo v primeru skle-
nitve pogodbe med ponudnikom in naročni-
kom izročil po podpisu pogodbe v korist
naročnika naslednji dve nepreklicni bančni
garanciji na prvi poziv:

1. za dobro izvedbo posla v vrednosti
5% zneska pogodbe za dobo 90 dni po
maksimalnem dobavnem roku,

2. za odpravo napak v garancijskem ro-
ku v naslednjih vrednostih:

10% zneska pogodbe za 1. in 2. leto
garancijskega roka,

5% zneska pogodbe za 3. leto garancij-
skega roka,

(Vzorca zgoraj navedenih garancij sta pri-
logi k razpisni dokumentaciji. Ponudnik mo-
ra obe bančni garanciji parafirati in jih prilo-
žiti poleg svoje izjave k ponudbeni doku-
mentaciji),

– garancijski pogoji za ponujeno opre-
mo, ki morajo ustrezati minimalnim zahte-
vam, določenim v razpisni dokumentaciji,

– za ponujeno opremo mora ponudnik
priložiti vse zahtevane dokumente, ki se na-
našajo na izdajanje in prenašanje atestov o
ustreznosti proizvodov in o priznavanju po-
ročil o preizkusih, izdanih v tujini,

– tehnična dokumentacija za ponujeno
opremo (lahko v angleščini) s podanimi teh-
ničnimi karakteristikami in opisom delova-
nja, ki omogoča ocenjevanje po kriterijih
podanih v poglavju VI.I.3 razpisne dokumen-
tacije,

– poimenski seznam redno zaposlenih
delavcev, ki delajo na področju ponudbe, z
njihovimi relevantnimi delovnimi izkušnjami
in realiziran plan izobraževanja za leto 1997
(priložite pridobljene certifikate oziroma po-
trdila o opravljenih strokovnih izpitih),

– dokazilo o servisni mreži za ponujeno
opremo na področju RS,

– reference ponudnika (leto 1995, 1996
in 1997),

– finančni pogoji (cene so podrobneje
opredeljene v V. poglavju razpisne doku-
metnacije, dobavni roki ne morejo biti daljši
od 45 dni, zahtevani garancijski roki, plačil-
ni rok ne more biti krajši od 30 dni),
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– veljaven ISO certifikat v zvezi s ponuje-
nimi storitvami ali drug dokument o izvajanju
aktivnosti na področju sistema kakovosti. Če
tega dokumenta ponudnik ne predloži, mora
ponudnik podati izjavo o tem, da se s si-
stemom zagotavljanja kakovosti ne ukvarja,

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
zahtevanih elementov v zahtevanem vrstnem
redu (po posameznih točkah razpisne do-
kumentacije), bodo kot neustrezne izloče-
ne iz nadaljnje obravnave.

13. Ponudbe morajo veljati vsaj 90 dni
od predvidenega datuma za odpiranje po-
nudb.

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

– status ponudnika, kadrovske zmoglji-
vosti, njegovo finančno stanje in poslovne
povezave s področja ponudbe, utež 25%;

– tehnične lastnosti ponujene opreme;
utež 40%;

– servisiranje ponujene opreme; utež
10%;

– komercialni pogoji; utež 25%;
Končni kriterij za razvrstitev ponudnikov

bo razmerje med doseženimi točkami in ce-
no ponudbe za celoten javni razpis ali pa za
točko razpisa, na kateri je ponudnik kandi-
diral.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije povezane s tem javnim
razpisom se sprejemajo do tri delovne dni
pred odpiranjem ponudb po faksu na števil-
ko 061 214-584 ali po elektronski pošti na
naslov razpisi.mf@mf-rs.si. Odgovori bodo
poslani na način kot so bili sprejeti (zaželen
način komuniciranje je preko elektronske
pošte). Naročnik glede na predmet naročila
NE namerava organizirati posebnega se-
stanka s ponudniki.

Ministrstvo za finance

Št. 403-7/98-3794/98 Ob-7005
1. Ministrstvo za finance, Župančičeva

3, 1502 Ljubljana, št. telefaksa: (061)
214-584.

2. Javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

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

trebno dobaviti: povprašujemo po izgrad-
nji oziroma posodobitvi 31 lokalnih ra-
čunalniških mrež za potrebe Ministrstva
za finance ter organov v njegovi sestavi.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: posa-
mezni ponudnik se lahko prijavi na vse ali
pa samo na posamezne točke javnega raz-
pisa.

(č) Ocenjena vrednost naročila: predvi-
dena skupna vrednost razpisanih del je 110
milijonov SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se deli v štiri podsklope (točke) in sicer:

I. Lokacije Davčne uprave Republike Slo-
venije v skupni orientacijski vrednosti 18
milijonov SIT:

1. DU (davčni urad) Kranj – izpostava
Jesenice,

2. DU Kranj – izpostava Tržič,
3. DU Kočevje – izpostava Kočevje,
4. DU Celje – izpostava Laško,
5. DU Ljubljana – izpostava Vrhnika,

6. DU Murska Sobota – izpostava Len-
dava,

7. DU Trbovlje – izpostava Trbovlje,
8. DU Velenje – izpostava Mozirje;
II. Manjše lokacije Carinske uprave Re-

publike Slovenije v skupni orientacijski vred-
nosti 21 milijonov SIT:

1. CA (carinarnica) Ljubljana – CI (carin-
ska izpostava) Metlika,

2. CA Ljubljana – CR (carinski referat)
Dobova (Rigonce),

3. CA Maribor – CR Zavrč,
4. CA Celje – CR Dobovec (Rogatec),
5. CA Dravograd – CI Vič,
6. CA Murska Sobota – CI Središče ob

Dravi,
7. CA Sežana – CI Jelšane,
8. CA Sežana – CI Starod,
9. CA Koper – CI Dragonja,
10. CA Ljubljana – CI Obrežje,
11. CA Jesenice – CI Karavanke (izstop

Hrušica),
12. CA Jesenice – CI Karavanke (vstop

Podrožca),
13. CA Jesenice – CI Ljubelj;
III. Srednje velike lokacije Carinske upra-

ve Republike Slovenije v skupni orientacij-
ski vrednosti 27 milijonov SIT:

1. CA Ljubljana -CI ŽP Ljubljana Moste in
CI Terminal Ljubljana,

2. CA Celje in CI Celje,
3. CA Murska Sobota in CI Murska So-

bota,
4. CA Koper in CI Koper,
5. CA Maribor – CI Šentilj;
IV. Večje lokacije Carinske uprave Re-

publike Slovenije v skupni orientacijski vred-
nosti 44 milijonov SIT:

1. CA Maribor in CI Javna skladišča Ma-
ribor,

2. CA Sežana in CI Terminal Sežana,
3. CA Nova Gorica – CI Vrtojba,
4. CA Ljubljana – CI Jarše,
5. CA Jesenice in CI Plavški travnik.
4. Datum dobave, če je predvideno: 45

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za finance, Sužba za informacijsko
tehnologijo, III. nadstropje, soba št. 78, Žu-
pančičeva 3, 1502 Ljubljana.

(b) Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo in pridobijo kakršnekoli infor-
macije povezane s tem javnim razpisom do
tri delovne dni pred odpiranjem ponudb, t.j.
do 30. 10. 1998.

(c) Razpisna dokumentacija je brezplačna.
7.(a) Upoštevane bodo ponudbe, ki bo-

do predložene najkasneje do srede, 4. 11.
1998, do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za finance, Služ-
ba za informacijsko tehnologijo, III. nad-
stropje, soba št. 79, Župančičeva 3, 1502
Ljubljana, prevzemnik: tajništvo Službe za
informacijsko tehnologijo. Ponudbe morajo
biti oddane v zapečateni ovojnici s prileplje-
nim in izpolnjenim obrazcem za označeva-
nje ponudbe, ki je priložen razpisni doku-
mentaciji. Na hrbtni strani mora biti naveden
točen naslov pošiljatelja.

8. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
4. 11. 1998 ob 10.30 v prostorih naročni-

ka – Ministrstva za finance, v sejni sobi, I.
nadstropje, Župančičeva 3, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in tranjanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe je v vrednosti 10% ponudbe naročni-
ka na tem javnem razpisu, vendar ne manj
kot = 500.000 SIT in ne več kot =
5,000.000 SIT. Trajanje bančne garancije
za resnost ponudbe ne more biti krajše od
trajanja veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je 30 dni po
podpisu primopredajnega zapisnika in po
predložitvi bančne garancije za dobro iz-
vedbo garancijskih obveznosti ter računa
izvajalca.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik, če mu bo dodeljeno jav-
no naročilo: pogodba, sklenjena za čas od
podpisa pogodbe do izteka zadnjega ga-
rancijskega roka dobavljene opreme.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpopolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe. Pravni status ponudnika, fi-
nančno-poslovne in tehnične sposobnosti
se bodo ocenjevale na podlagi predložitve
naslednjih dokumentov oziroma izjav:

– potrdilo davčne uprave, da je ponud-
nik poravnal davke in prispevke, določene z
zakonom,

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

– potrdilo ustreznega organa (Ministrstva
za pravosodje), da v preteklih treh letih pred
pričetkom tega javnega razpisa vodstveni
delavci ponudnika niso bili obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,

– izpisek iz sodnega registra, ki odraža
zadnje stanje ponudnika in ni starejši od 90
dni glede na datum odpiranja ponudb,

– obratovalno dovoljenje,
– letni računovodski izkazi (bilanca us-

peha, bilanca stanja, obvezne priloge k bi-
lancam), statistični podatki iz bilance uspe-
ha in bilance stanja na dan 31. 12. 1997 za
leto 1997,

– zadnje revizijsko poročilo, kolikor je
družba (53. člen zakona o gospodarskih
družbah zavezana k reviziji,

– povzetek obračuna prejemkov oziro-
ma dohodkov izplačanih v obdobju od 1. 1.
1997 do 31. 12. 1997 (odredba o dostavi
podatkov za odmero dohodnine Ur. l. RS,
št. 77/96),

– obrazec REK 1 za mesec avgust 1998,
– obrazec BON 3 ali BON 1 in BON 2.

Obrazec BON 2 in BON 3 ne smeta biti
starejša od 30 dni glede na datum odpira-
nja ponudb,

– pogodbe ali druge listine, iz katerih
izhaja ponudnikovo razmerje s principali.
Ponudnik mora predložiti izjavo principala,
da bo v primeru prenehanja opravljanja de-
javnosti s strani ponudnika, poskrbel za ena-
kovredno izvajanje garancijskih obveznosti
in izjavo, da ponudnik do principala nima
neporavnanih obveznosti, ki bi lahko vpliva-
le na realizacijo pogodbenih obveznosti –
izločilni kriterij,
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– izjava ponudnika, da le-ta ni prenehal
opravljati svoje dejavnosti,

– izjava ponudnika, da proti njemu ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, ki bi
kazala na ponudnikovo nestrokovnost,

– parafirane strani in podpisan ter izpol-
njen vzorec pogodbe med ponudnikom in
naročnikom (prazen vzorec pogodbe je pri-
loga temu pozivu za zbiranje ponudb),

– nepreklicna bančna garancija plačljiva
na prvi poziv za resnost ponudbe, po vzorcu
iz razpisne dokumentacije – izločilni kriterij,

– izjava ponudnika, da bo v primeru skle-
nitve pogodbe med ponudnikom in naročni-
kom izročil po podpisu pogodbe v korist
naročnika naslednji dve nepreklicni bančni
garanciji na prvi poziv:

– za dobro izvedbo posla v vrednosti
5% zneska pogodbe za dobo 90 dni po
maksimalnem dobavnem roku,

– za odpravo napak v garancijskem
roku v spodaj naštetih vrednostih:

10% zneska pogodbe za 1. in 2. leto
garancijskega roka,

5% zneska pogodbe za 3. leto garan-
cijskega roka,

– garancijski pogoji za ponujeno opre-
mo, ki morajo ustrezati minimalnim pogo-
jem, ki so navedeni v razpisni dokumentaci-
ji,

– za ponujeno aktivno opremo mora po-
nudnik priložiti vse zahtevane dokumente,
ki se nanašajo na izdajanje in prenašanje
atestov o ustreznosti proizvodov in o prizna-
nju poročil o preizkusih, izdanih v tujini,

– tehnična dokumentacija za ponujeno
opremo (lahko v angleščini) s podanimi teh-
ničnimi karakteristikami in opisom delova-
nja, ki omogoča ocenjevanje po kriterijih
podanih v razpisni dokumentaciji,

– poimenski seznam redno zaposlenih
delavcev, ki delajo na področju ponudbe, z
njihovimi relevantnimi delovnimi izkušnjami
in realiziran plan izobraževanja za leto 1997
(priložite pridobljene certifikate oziroma po-
trdila o opravljenih strokovnih izpitih),

– dokazilo o servisni mreži za ponujeno
opremo na področju RS,

– reference ponudnika za zahtevano
opremo oziroma storitve (leto 1996, 1997
in 1998),

– finančni pogoji (dobavni oziroma izved-
beni roki ne morejo biti daljši od 45 dni,
plačilni rok ne more biti krajši od 30 dni),

– veljaven ISO certifikat v zvezi s ponuje-
nimi storitvami ali drug dokument o izvajanju
aktivnosti na področju sistema kakovosti.
Če takega dokumenta ni, naj ponudnik po-
da izjavo o tem, da se s sistemom kakovosti
še ne ukvarja.

13.Ponudbe morajo veljati vsaj 90 dni
od predvidenega datuma za odpiranje po-
nudb.

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

– status ponudnika, kadrovske zmoglji-
vosti, njegovo finančno stanje in poslovne
povezave s področja ponudbe; utež 25%,

– tehnične lastnosti ponujene opreme;
utež 40%,

– servisiranje ponujene opreme; utež
10%,

– komercialni pogoji; utež 25%.
Končni kriterij za razvrstitev ponudnikov

bo razmerje med doseženimi točkami in ce-

no ponudbe za celoten javni razpis ali pa za
točko razpisa, na kateri je ponudnik kandi-
diral.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

Vse informacije povezane s tem javnim
razpisom se sprejemajo do tri delovne dni
pred odpiranjem ponud po telefaksu na šte-
vilko (061) 214 584 ali po elektronski pošti
na naslov: razpisi.mf@mf-rs.si. Odgovori bo-
do poslani na način kot so bili sprejeti (zaže-
len način komuniciranja je preko elektron-
ske pošte).

16., 17.
Ministrstvo za finance

Ob-7016
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno komunalno podjetje Slovenj
Gradec, d.o.o., Partizanska pot 12, 2380
Slovenj Gradec, telefaks: 0602/41-753.

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

3. (a) Kraj dobave: Partizanska pot 12,
Slovenj Gradec.

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

1. računalniška strojna (delovne po-
staje) in komunikacijska oprema, strež-
nik s sistemsko programsko opremo,

2. uporabniška programska oprema
potrebna za poslovanje podjetja.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naroč-
nik bo sprejel tudi delne ponudbe navede-
ne pod 1. in 2. točko zgornje alinee.

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

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

1. 2,000.000 SIT,
2. 6,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: de-

cember 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no komunalno podjetje Slovenj Gradec,
d.o.o., Partizanska pot 12, 2380 Slovenj
Gradec, tajništvo podjetja, Danica Oson-
kar-Haračič.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 11.
do 13. ure, do vključno 12. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT (virmansko nakazilo na žiro račun št.
51840-601-13677)

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec, d.o.o., Partizanska pot 12,
2380 Slovenj Gradec, tajništvo, prevzemni-
ca Danica Osonkar-Haračič.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 10. 1998 ob 13. uri na naslovu: Javno
komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.,
Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec,
sejna soba.

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

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 11. 1998

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Jože Detečnik, e-mail: joze.detecnik-
@club.win-ini.si, telefon: 0602/502-290,
faks. 0602/41-753

16., 17.
Javno komunalno podjetje

Slovenj Gradec, d.o.o.,
Slovenj Gradec,

Št. 403-2/98-0022-34 Ob-7021
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. Kraj dobave: Zavodi za prestajanje
kazni zapora po regijah:

1. Dob pri Mirni in Novo mesto – 50
mio SIT,

2. Ljubljana in Ig pri Ljubljani – 22
mio SIT,

3. Radovljica – 6 mio SIT,
4. Koper – 15 mio SIT,
5. Celje – 19 mio SIT,
6. Prevzgojni dom Radeče – 7 mio SIT,
7. Maribor in Rogoza pri Mariboru –

11 mio SIT,
8. Murska Sobota – 5 mio SIT.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeni artikli po na-
slednjih skupinah:

1. meso in mesni izdelki – 43 mio SIT,
2. riba in ribji izdelki – 6,5 mio SIT,
3. mleko in mlečni izdelki – 14 mio SIT,
4. drugi prehrambeni artikli – 71,5

mio SIT.
(Predmet tega javnega razpisa niso: sve-

že sadje, sveža zelenjava in sveži pekovski
izdelki.)

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji se lahko potegujejo tudi samo za
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del naročila: ali po regijah ali po prehram-
benih skupinah.

(č) Ocenjena okvirna vrednost naročila:
135,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: delne
vrednosti naročil so podane v alinei a in b.

4. Datum dobave, če je predvideno: do-
bava je sukcesivna celo leto.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobav je konec leta z možnostjo
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. Dvig-
ne se lahko samo tisti del dokumentacije, za
kateri del naročila se ponudnik poteguje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 29. 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 16. 11. 1998 do 9.
ure, v tajništvo naročnika.

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

17. 11. 1998 ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo blaga se izvaja
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 izbranimi po-
nudniki bo sklenjena enoletna pogodba, z
možnostjo podaljšanja še za eno leto.

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 prehrambenih artiklov. Po-
nudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane vse davčne in druge z zakonom
določene obveznosti. Podrobnejše zahteve
so podane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do dneva, ki je oprede-
ljen za odpiranja 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 Peteh,
tel. 061/17-85-256.

16., 17.
Ministrstvo za pravosodje

Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij

Št. 351-014/98-05 Ob-6872
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič,
telefaks 064/561-174.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev. Cena ni edino merilo pri
izbiri. Naročnik si pridrži pravico, da ne iz-
bere nikogar od ponudnikov.

3. Kraj izvedbe del: Trg svobode 18, Tr-
žič.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: popra-
vilo strehe občinske stavbe, ocenjena
vrendost celote znaša 12,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: za ponujena dela
obstaja samo ena varianta.

(b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 16. 10. 1998
– 31. 10. 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Urad
za urejanje prostora Občine Tržič, Trg svo-
bode 18, 4290 Tržič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave v
Uradnem listu RS do oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): za dvig
razpisne dokumentacije je potrebno vplača-
ti kotizacijo v višini 90.000 SIT na žiro račun
Občine Tržič 51520-630-50134.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti po-
slane s priporočeno pošto ali prinešene v
tajništvo župana, Trg svobode 18, do
15. 10. 1998 najkasneje do 10. ure v zapr-
tih kuvertah z označbo “Ne odpiraj – po-
nudba, popravilo strehe na stavbi Občine
Tržič. Na hrbtni strani kuverte mora biti pol-
ni naslov ponudnika.

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

15. 10. 1998 ob 12. uri v mali sejni sobi
Občine Tržič.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe bo moral ponudnik
predložiti akceptni nalog v vrednosti
1,200.000 SIT za zavarovanje resnosti po-
nudbe, unovčljiv za Občino Tržič.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
opravljeno delo se bo plačevalo mesečno
po predloženih situacijah.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: skupina ponudnikov
storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo
mora kot pravno obliko prevzeti osnutek po-
godbe.

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:
kot priznanje usposobljenosti ponudnika se
bodo upoštevale predložene reference in
seznam kadrov.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudb ponud-
niki ne morejo umakniti po 15. 10. 1998
po 10. uri.

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

– 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. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse naknadne informacije o naročilu si
pridobite na Uradu za urejanje prostora Ob-
čine Tržič pri Jani Grohar.

17., 18.
Občina Tržič

Ob-6873
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Postojna, Ljubljanska 4,
6230 Postojna, faks 067/280-780.

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

3. Kraj izvedbe del: Postojna, Kosovelo-
va ulica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: uredi-
tev vozišča in pločnika na Kosovelovi
ulici v Postojni, ocenjena vrednost
35,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: začetek 1.
december 1998, zaključek 28. februar
1999, 3 mesece.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postoj-
na, kont. oseba Zora Obreza, tel.
067/280-782.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT s položnico na račun št.
52200-630-61215, Občina Postojna.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: 2. 11. 1998,
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Postojna, tajništvo,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna, v zapečateni
kuverti s pripisom “Ne odpiraj – Ponudba,
Kosovelova ulica”.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 11. 1998 ob 12. uri, Postojna, Trg pad-
lih borcev 5, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo za re-
snost ponudbe v višini 5% od ocenjene vred-
nosti naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v pogod-
bi kot obvezni sestavini razpisne dokumen-
tacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje spsobnosti
predložiti k ponudbi dokumnetacijo in doka-
zila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena pri čemer najnižja ce-

na še ne predstavlja najugodnejše ponudbe,
– način plačil in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju podobnih del,
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika,
– rok izvedbe,
– opcija ponudbe,
– možnost in pogoji kreditiranja,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico naroči-
ti manjši obseg del od razpisanega, ali od-
stopiti od pogodbe, kolikor se izkaže, da
ne more zagotoviti sredstev za pokritje po-
godbenega zneska. V obeh primerih po-
nudniki nimajo pravice do odškodnine iz
tega naslova.

17., 18.
Občina Postojna

Ob-6874
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Postojna, Ljubljanska 4, Po-
stojna, faks 067/280-780.

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

3. Kraj izvedbe del: Postojna, Goričica–
Stara vas.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja zbiralnika sanitarnih odpadnih vod
Goričica–Stara vas, ocenjena vrednost
30,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: začetek 1.
december 1998, zaključek 28. februar
1999, 3 mesece.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Obči-
na Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna,
kont. oseba Zora Obreza, tel. 067/280-782.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT s položnico na račun št.
52200-630-61215, Občina Postojna.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: 2. 11. 1998, do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Postojna, tajništvo,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna, v zapečateni
kuverti s pripisom “Ne odpiraj – Ponudba,
Zbiralnik odpadnih vod Goričica–Stara vas”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 11. 1998 ob 10. uri, Postojna, Trg pad-
lih borcev 5, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo za re-
snost ponudbe v višini 5% od ocenjene vred-
nosti naročila.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v pogod-
bi kot obvezni sestavini razpisne dokumen-
tacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena pri čemer najnižja

cena še ne predstavlja najugodnejše po-
nudbe,

– način plačil in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju podobnih del,
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika,
– rok izvedbe,
– opcija ponudbe,
– možnost in pogoji kreditiranja,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico naroči-
ti manjši obseg del od razpisanega, ali od-
stopiti od pogodbe, kolikor se izkaže, da
ne more zagotoviti sredstev za pokritje po-
godbenega zneska. V obeh primerih po-
nudniki nimajo pravice do odškodnine iz
tega naslova.

17., 18.
Občina Postojna

Št. 347-05-28/98-1850-61 Ob-6894
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 Ladislav Selinšek,
inž., Slovenska 40, Maribor, tel. 2201-416,
faks 226-551, soba št. 107.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: redno
vzdrževanje občinskih cest v MOM v dol-
žini 376,680 km.

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

končanja del ali čas izvedbe: 15. 11. 1998,
31. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ko-
munalna direkcija, Slovenska 40, Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT, z virmanom ali položnico na
ŽR št. 51800-840-070-62233.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30 dni od objave v Urad-
nem listu RS do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slo-
venska 40, 2000 Maribor, soba 210/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
prvi delovni dan po roku oddaje ob 8. uri;
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 d.d., d.o.o., finanč-
no-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih
mora izpolnjevati ponudnik, bodo navedene
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: tri dni od objave
v Uradnem listu RS.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence pri podobnih delih (0,35), ponudbe-
na cena (0,35), opremljenost z ustrezno
mehanizacijo (0,30).

16., 17., 18.
Mestna občina Maribor

Mestna uprava
Komunalna direkcija

Odsek za gospodarske javne službe

Št. 9101-20-1/98 Ob-6895
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
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Slovenija (v nadaljevanju: Zavod), tel.
061/1721-200, faks 061/312-182.

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

3. Kraj izvedbe del: Nova Gorica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih
del pri delni prenovi poslovnih prosto-
rov v pritličju poslovne stavbe Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ob-
močna enota Nova Gorica, Gradnikove
brigade 1, Nova Gorica, po že izdelani
projektni dokumentaciji v ocenjeni vredno-
sti 13,000.000 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: naročilo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jektna dokumentacija je že izdelana.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del mesec december 1998, zaklju-
ček mesec februar 1999, čas izvedbe 60
dni od sklenitve pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija bo zainteresiranim po-
nudnikom poslana po pošti.

Pisne zahteve za razpisno dokumentaci-
jo, skupaj z dokazilom o plačilu stroškov
razpisne dokumentacije, je potrebno posla-
ti na naslov: Zavod za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije, Območna enota Nova Gori-
ca, Gradnikove brigade 1, 5000 Nova Gori-
ca, faks 065/28-379.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 10. 1998,
to je do 2 dni pred zadnjim rokom za pred-
ložitev ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroški
razpisne dokumentacije znašajo 20.000 SIT
in jih je potrebno plačati na žiro račun Zavo-
da za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Območna enota Nova Gorica, št.
52000-609-5007.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 22. 10.
1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, Območna enota Nova Go-
rica, Gradnikove brigade 1, Nova Gorica
(vložišče).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba”
in številko Uradnega lista RS, objave razpi-
sa in navedbo predmeta naročila. Na hrbtni
strani kuverte oziroma ovojnice mora biti
označen naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 10. 1998 ob 13.30, na naslovu: Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ob-
močna enota Nova Gorica, Gradnikove bri-

gade 1, Nova Gorica, sejna soba št. 32/III.
nadstropje.

Javno odpiranje ponudb izvede strokov-
na razpisna komisija naročnika.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javnem razpisu.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki so dolžni predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 5% po-
nudbene cene, izplačljivo na prvi poziv. Ga-
rancija mora veljati še 10 dni po preteku
veljavnosti ponudbe.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo delo oddal
v celoti s pogodbo enemu izvajalcu, ta pa
lahko posamezne dele odda podizvajalcem,
ki pa jih mora navesti v ponudbi.

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

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

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, ga-
rancijski rok in druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije – samo pisne –
lahko zahtevajo ponudniki na naslovu: Za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Območna enota Nova Gorica, Gradnikove
brigade 1, Nova Gorica, faks 065/28-379.

17., 18.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Območna enota Nova Gorica

Št. 14/2-34 Ob-6907
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360 Vrh-
nika, 753-103.

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

3. Kraj izvedbe del: Vrhnika, Sinja Gori-
ca.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja pločnika ob lokalni cesti Sinja Gori-
ca–Bevke, 12,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: 9. 11. 1998,
rok izvedbe 30 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vrhnika, Oddelek za urejanje prostora in
komunalne zadeve, Tržaška 1, 1360 Vrhni-
ka, Andrej Treven, dipl. inž. gr., tel. 755-121.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, ka-
mor 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: 29. 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:
29. 10. 1998 ob 13. uri, Občina Vrhnika,
Tržaška 1, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivosti finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
vrednosti z veljavnostjo za čas opcije po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po situacijah v roku 60 dni.

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:
navedene v razpisni dokumentaciji.

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

Št. 9228 Ob-6915
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va kanalizacije brez razkopavanja po Du-
najski cesti, Prešernovi cesti, Kodrovi
ulici in Gledališki stolbi. Ocenjena vred-
nost: 100,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: 1. 12. 1998
do 25. 12. 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana, II. nadstropje, pri Simoni Jam-
nik in Francu Vizjaku (najava po tel.
17-29-473).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT, na žiro račun
50100-601-11581, ali na naši blagajni na
Krekovem trgu 10 (od 8. do 13. ure) –
ponudnik mora ob dvigu razpisne dokumen-
tacije pustiti svoj naslov, tel., faks in priimek
in ime kontaktne osebe.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 11. 1998 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Krekov trg 10, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 11. 1998 ob 11. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
9,000.000 SIT za bančno garancijo za re-
snost ponudbe kot varščino, da bo pod po-
goji tega razpisa sklenil pogodbo.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniku, ki mu bo
dodeljeno javno naročilo, bo sklenil z na-
ročnikom pogodbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik
za dokazovanje navedenih pogojev je detajl-
no opredeljen v razpisni dokumentaciji.

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

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 352-05-11/98-5 Ob-6916
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
Ptuj.

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

3. Kraj izvedbe del: Budina pri Ptuju.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacije Ormoška cesta, Cesta k
jezeru, Ribiška pot – 2. etapa: gradbena
in montažna dela na kanalskem zbiral-
niku A, l = 168,71 m, ∅∅∅∅∅ 60 BC in grad-
bena, elektro in strojna dela na prečrpa-
lišču, v vrednosti 22,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: oddaja del je
predvidena po etapah, pri čemer pomeni
razpisana etapa funkcionalno, tehnično in
ekonomsko celoto.

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

nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 1. 11. 1998,
15. 12. 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, Ptuj, tel. 062/772-731, faks
062/771-783, kont. oseba je Anton Purg.

(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, Odde-
lek za okolje, prostor in gospodarsko infra-
strukturo, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
na dan dostave ponudb ob 12.30, v Mestni
hiši, Mestni trg 1, soba 2/I.

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 veljavnosti
ponudbe.

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. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
paj nastopajo (jointventure) 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:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki
mora biti registrirana in izpolnjevati finančno
poslovne in tehnične sposobnosti po odred-
bi 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 – 50%,
– reference ponudnika – 20%,
– rok dokončanja del – 10%,
– garancijski rok – 5%,
– ugodnejši plačilni pogoji – 10%,
– ostale ugodnosti – 5%.
Ponudbe se bodo ocenjevale na podlagi

procentualnega in točkovnega sistema od 1
do 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– če pride datum oddaje ponudb na de-
la 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. 352-05-11/98-5 Ob-6917
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
Ptuj.

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

3. Kraj izvedbe del: Krčevina pri Ptuju.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja fekalne in meteorne kanalizacije v
Krčevini pri Ptuju – 1. etapa (preddela,
rušitvena dela, zemeljska dela, izvedba
kanalizacije, ureditvena dela, zaključna
dela), 2000 m v PVC izvedbi cevi ∅∅∅∅∅ 500,
400, 300, 250, 160 in tipskimi beton-
skimi jaški, v vrednosti 53,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in možnosti
potegovanja za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del je predvidena po eta-
pah, pri čemer pomeni razpisana etapa funk-
cionalno, tehnično in ekonomsko celoto.

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

nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 1. 11. 1998,
31. 12. 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, Ptuj, tel. 062/771-731, faks
062/771-783, kont. oseba je Anton Purg.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7 dni po objavi raz-
pisa.

(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, Odde-
lek za okolje, prostor in gospodarsko infra-
strukturo, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
na dan dostave ponudb ob 12.30 v Mestni
hiši, Mestni trg 1, soba 2/I.

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 veljavnosti
ponudbe.

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. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
paj nastopajo (jointventure) z opredelitvijo in
pooblastilom vodilnega partnerja.
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13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
no poslovne in tehnične sposobnosti po
odredbi o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97).

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 50%,
– reference ponudnika – 20%,
– rok dokončanja del – 10%,
– garancijski rok – 5%,
– ugodnejši plačilni pogoji – 10%,
– ostale ugodnosti – 5%.
Ponudbe se bodo ocenjevale na podlagi

procentualnega in točkovnega sistema od 1
do 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– če pride datum oddaje ponudb na de-
la 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. 1179/98 Ob-6918
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Miren-Kostanjevica, Miren
129, Miren, tel. 065/54-081, faks
065/54-083.

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

Z izbranim ponudnikom sklene naročnik
pisno pogodbo.

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izdela-
va dvokapne strehe na objektu
Zdravstveni dom Miren, ocenjena vred-
nost celote: 11 mio SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
Ponudniki morajo ponudbo predložiti po

priloženem popisu del v razpisni dokumen-
taciji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 30. oktober
1998, 25. december 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291
Miren, tel. 065/54-081, faks 065/54-083.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 16. ok-
tobra 1998 do 15. ure.

Ob dvigu dokumentacije morajo ponud-
niki predložiti potrdilo o plačilu razpisne do-
kumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):

15.000 SIT, virman, na račun številka:
52000-630-7038.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. oktobra 1998
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Miren-Kostanjevica,
Miren 129, 5291 Miren, v originalu in v
zaprtih kuvertah s pripisom na vidnem me-
stu: “Ne odpiraj – ponudba za izvedbo dvo-
kapne strehe na objektu ZD Miren”.

Ponudbe se lahko odda osebno na ob-
činskem uradu Občine Miren-Kostanjevica
ali po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. oktobra 1998 ob 13. uri, v prostorih
sejne sobe Občine Miren-Kostanjevica.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančno zavarovanje za resnost ponudbe je
bančna garancija v znesku 10% pogodbene
vrednosti, ki traja 30 dni od dneva podpisa
pogodbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo se izvede po opravljenih mesečnih
situacijah, podpisanih s strani nadzornega
organa.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe z
naročnikom.

Naročnik si pridržuje pravico, da z izbra-
nim ponudnikom sklene pogodbo v okviru
razpoložljivih sredstev občinskega proraču-
na, postavke: Zdravstveni dom Miren.

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

– dokazilo o registraciji podjetja in dovo-
ljenju za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega razpisa,

– finančni podatki: BON1, BON2 ali
BON3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna do 30. novembra 1998.

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

– celovitost ponudbe,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– reference in kvaliteta,
– rok izvedbe in garancija,
– dodatne ugodnosti,
– cena (najcenejši ponudnik ni nujno, da

je najugodnejši).
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: obravnavane bodo samo ponudbe, ka-
tere bodo vsebovale vse podatke, predpi-
sane v javnem razpisu in razpisni dokumen-
taciji in bodo predložene najkasneje do 20.
oktobra 1998 do 12. ure.

17., 18.
Občina Miren-Kostanjevica

Št. 333/98 Ob-6919
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za

predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
Trubarjeva 5, Ljubljana.

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

3. Kraj izvedbe del: Osnovna šola Hinka
Smrekarja, Gorazdova 16, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

a) prenova in dozidava OŠ Hinka
Smrekarja, Ljubljana, Gorazdova 16 – I.
faza v obsegu obnove obstoječe stavbe
šole in nekatera pripravljalna dela za II.
fazo – dozidava šole;

b) obnova obsega izvedbe gradbe-
nih, obrtniških in inštalacijskih del pre-
nove. Pripravljalna dela za II. fazo obse-
gajo prestavitev obstoječe trafo postaje
in toplovoda.

c) Vrednost teh del je ocenjena in znaša
130 mio SIT.

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

nesprejemljivost variant: ponudnikov va-
riantnih predlogov naročnik ne bo prizna-
val, ponudba se mora izdelati na originalni
tekst.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je maj 1999 in dokončanje do
konca avgusta 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: rav-
nateljstvo Osnovne šole Hinka Smrekarja,
Gorazdova 16, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do ponedeljka, 5.
oktobra 1998 do petka, 9. oktobra 1998, v
času od 8. do 15. ure.

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

predložiti ponudbo: do ponedeljka, 26. ok-
tobra 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Osnovna šola Hinka Smre-
karja, Gorazdova 16, 1000 Ljubljana, z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za prenovo
šole”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v ponedeljek, 26. oktobra 1998 ob 12.15,
v zbornici osnovne šole.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
naročnik bo bančno za rednost ponudb zah-
teval zavarovanje v višini 10% vrednosti po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo delo plačeval na podlagi zača-
snih računov v obsegu izvedenih del. Na-
ročnik predplačil ne bo dajal.

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

morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo v roku 24 ur po odpira-
nju.

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

– ponudbena cena 60%,
– kadrovska zasedba 20%,
– reference 20%.
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16.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 48-49 z dne 3. 7. 1998.

18.
Mestna občina Ljubljana

Št. 397 Ob-6920
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, tel. 062/449-200
(062/449-2303), faks 062/449-2311.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja prizidka in obnova pošte;
40,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ni.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek: po
podpisu pogodbe, dokončanje: 120 delov-
nih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200 (062/449-2302), faks
062/449-2311, III. nadstropje.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, ŽR 51800-601-180, virman ali splo-
šna položnica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 11. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Ma-
ribor, tel. 062/449-200 (062/449-2302),
faks 062/449-2311.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 1998 ob 10. uri, II. nadstropje Upra-
ve, Slomškov trg 10, Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% bančna garancija ponudbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok 30 dni po situacijah do 80%
pogodbene vrednosti, 20% po končni situa-
ciji, ki se izstavi po pridobljenem uporab-
nem dovoljenju.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

– potrdilo o registraciji in opravljanju de-
javnosti, opis tehnične zmožnosti za izved-
bo posla in opreme,

– izpolnjen obrazec BON 1 in BON 2
(oziroma potrjeno davčno napoved za sa-
mostojne podjetnike, potrdilo poslovne ban-
ke, ki vodi njegov račun, da le-ta ni blokira-
na v zadnjih 6 mesecih),

– opis sposobnosti zaposlenih za izved-
bo posla,

– izjavo ponudnika, da ni zakonske pre-
povedi sklepanja pogodb,

– potrdilo pristojnega organa, da ni pod
prisilno upravo, v stečaju, likvidaciji, da nje-
govo poslovanje ni predmet obravnave pred
sodiščem ali predmet sodne preiskave, da
njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo
odločbo ustavljeno,

– potrdilo davčne uprave, da so porav-
nani vsi davki in prispevki,

– potrdilo, da v preteklih treh letih pred
pričetkom naročila vodstveni delavci niso
bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja v zve-
zi s poslovanjem,

– izjave podizvajalcev, ki bodo sodelo-
vali pri izvedbi, da jim je ponudnik poravnal
vse zapadle obveznosti, v obdobju enega
leta pred pričetkom naročila.

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

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

– ponudbena cena,
– reference na trgu,
– zmogljivost – opremljenost.
16. Morebitne druge informacije o naroči-

lu: 26. 10. 1998 na sedežu družbe v službi za
gradbeništvo, tel. 062/449-2173, sestanek
organiziran v ponedeljek, 26. 10. 1998 ob
11. uri, na sedežu družbe Slomškov trg 10,
Maribor – Služba za gradbeništvo.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ga ni bilo.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 1265-9/98-8 Ob-6921
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vojnik, Keršova 1, Vojnik,
telefaks 063/772-073.

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

3. Kraj izvedbe del: Vojnik, Prušnikova 5.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: spre-
memba namembnosti pritličja obstoje-
čega objekta v knjižnico;

– adaptacija in rekonstrukcijska de-
la, ocenjena vrednost 25,000.000 SIT.

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

jo varianto: ponudba je vezana na projekt za
izvedbo.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del:
november 1998, dokončanje del: junij
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vojnik, Keršova 1, 3212 Vojnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 10. 1998
v času uradnih ur. Pooblaščeni osebi za
izdajo razpisne dokumentacije sta: Lipičnik
Ana in Blazinšek Irma.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): vred-
not razpisne dokumentacije je 12.000 SIT.
Ponudniki morajo ob dvigu razpisne doku-
mentacije predložiti fotokopijo potrdila o pla-
čilu. Znesek ponudniki poravnajo na ŽR
50700-630-10126/sklicna številka: 1265.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 22. 10. 1998 najkasneje do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Vojnik, Keršova 1,
Vojnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb se bo vršilo dne 22. 10.
1998 ob 13. uri v sejni sobi, Občina Vojnik,
Keršova 1.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija v višini 10% od ocenjene vrednosti
investicije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z določili posebnih razpisnih pogo-
jev v razpisni dokumnetaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb (22. 10. 1998 po 13. uri).

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

– izpolnjevanje razpisnih pogojev tega
razpisa,

– zagotovitev roka izvedbe,
– daljši garancijski rok za izvedbena dela,
– cena:
– ponujena fiksna cena do konca gradnje,
– druge ugodnosti ponudnika,
– finančne ugodnosti (obročno odplače-

vanje).
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS, ter z navedbo predmeta naro-
čila “Knjižnica Vojnik”.

17., 18.
Občina Vojnik

Ob-7031
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: Delovno-varstveni
zavod Prizma, Ponikve 76, Videm-Dobre-
polje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: sanacija sanita-
rij, ocenjena vrednost 12,500.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
november 1998, dokončanje del: decem-
ber 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 10. 1998.

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

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
26. 10. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljub-
ljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba Zavod Priz-
ma – Ne odpiraj” in številko objave v Urad-
nem listu RS ter oznako ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 10. 1998
ob 13. uri v prostorih MDDSZ, Kotnikova 5,
Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku banč-
no garancijo v višini 10% razpisne vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so detajlno
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (26. 10. 1998 do 13. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhdišča pa bodo: ponujena ce-
na, rok izgradnje, reference in ostale ugod-
nosti.

16., 17., 18.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Št. 27-98 Ob-6922
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad ljubljanskih občin,

kont. oseba Olga Funa, Zarnikova 3, Ljub-
ljana tel. 061/17-10-656 telefaks:
061/310-478.

2. Postopek izbire najugodnejšega po-
nudnika: javni razpis za izbiro izvajalca.

Ponudba mora veljati 90 dni od zadnje-
ga roka za dostavo ponudb.

Datum objave razpisa: 2. 10. 1998.
Datum objave dodelitve naročila: v za-

konskem roku.
3. Kraj izvedbe del: Rečna ul. 5 v Ljub-

ljani.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote: izvaja-
nje gradbeno obrtniških in instalacijskih
del pri prenovi stanovanjske hiše na
Rečni ul. 5 v Ljubljani.

Ocenjena vrednost naročila:
28,000.000 SIT.

5. Možnost variantnih ponudb je izklju-
čena.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del in čas izvedbe: čas izvedbe: 6
mesecev, pričetek del: januar 1999, do-
končanje del: junij 1999.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumantacijo:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za stano-
vanjsko gospodarstvo, Služba za plan, grad-
njo in prenovo, Zarnikova 3, Ljubljana, soba
316/III, kontaktni osebi: Marijka Urbančič
in Olga Funa.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija s popisi del in projekti je na razpolago
v dneh od 5. 10. 1998 do 9. 10. 1998, od
13. do 15. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: razpisno dokumentacijo s po-
pisi del in projekti je možno dvigniti na podla-
gi predložitve potrdila o vplačilu nevračljive-
ga odkupnega zneska 20.000 SIT na račun
št. 50100-652-25295 s pripisom “Prenova
stanovanjske hiše Rečna 5 - JR -1”.

8. Ponudbo je potrebno predložiti najka-
sneje do torka 3. 11. 1998, do 11. ure, na
naslov: Stanovanjski sklad ljubljanskih ob-
čin Zarnikova 3, soba št. 316/III. 1000 Ljub-
ljana, prevzemnica: Marijka Urbančič.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
prenova stanovanjske hiše Rečna 5”. Na
hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 11. 1998
ob 11.30 na naslovu: Stanovanjski sklad
ljubljanskih občin, Ljubljana, Zarnikova 3,
III. nadstropje, sejna soba. Odpiranje vodi
Irena Nelec, dipl. ek.

10. Veljavnost sprejemljivih finančnih za-
varovanj za resnost ponudbe: bančna ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 8% po-
nudbene cene, v obliki, ki jo določa razpi-
sna dokumentacija, mora biti priložena že v
ponudbi, za ostale vrste garancij pa v po-
nudbo ponudniki priložijo samo potrjeno iz-
javo banke, da bodo bančne garancije pred-
ložili v rokih in v obliki, ki je določena v
razpisni dokumentaciji.

Veljavnost bančne garancije za resnost
ponudbe je do 31. 1. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: dela se bodo plačevala po dejansko
opravljenem delu, potrjenem s strani naroč-
nika in nadzora.

Situacije bo naročnik plačeval v roku 30
dni po potrditvi.

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

V ponudbi morajo biti priložena dokazila
ponudnika:

– o ustrezni registraciji in dovoljenju za
opravljanje dejavnosti, v področje katere
spada izvedba javnega naročila;

– o ustrezni finančni sposobnosti;
– da ni v postopku prisilne poravnave, v

stečajnem ali likvidacijskem postopku;
– da ima poravnane obveznosti iz naslo-

va davkov, taks in drugih dajatev, določenih
z zakonom,

– da ima ustrezne reference;
– da ima ustrezne kapacitete za predvi-

deni čas izvajanja del;
– dokazilo pristojnega ministrstva, da po-

nudnikovi vodstveni delavci v zadnjih treh
letih pred pričetkom naročila, niso bili ob-
sojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslo-
vanjem;

13. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril

– ponudbena cena, preračunana na pri-
merljivi nivo,

– plačilni pogoji,
– terminski plan,
– dinamika plačil,
– morebitni drugi komercialni pogoji,
– garancijski roki.
Našteti kriteriji se v višini in času na-

stanka odražajo v sedanji vrednosti vseh
stroškov, ki jih bo imel naročnik v zvezi z
naročeno storitvijo. Ta bo tudi edino merilo
za razvrščanje ponudb od najbolj do naj-
manj ugodne. Sedanja vrednost stroškov
bo izračunana tako, da bo poleg višine upo-
števan tudi čas plačila posameznega stroš-
ka. Stroški bodo preračunani na sedanjo
vrednost z uporabo 10% letne diskontne
stopnje.

14. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo samo na
pisna vprašanja naslovljena na:

Stanovanjski sklad ljubljanskih občin,
Zarnikova 3, Ljubljana, z navedbo šifre “Reč-
na 5 – vprašanja - JR -1”, kont. oseba Olga
Funa.

Odgovori bodo posredovani pisno.
15. Ponudniki bodo obveščeni o izidu

javnega razpisa v zakonskem roku.
16. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
47 z dne 29. 6.1998, Ob-3920.

Stanovanjski sklad ljubljanskih občin

Ob-6924
1. Ime, naziv in sedež naročnika: Obči-

na Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel.
068/44-040, faks 44-540.

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

3. Kraj izvedbe: Knežja vas.
– gradbena in obrtniška dela - osvetlitev

vaškega trga in postavitev ter izdelava infor-
mativne table.

Čatež
– gradbena in obrtniška dela – ureditev

vaškega trga, dokončanje pešpoti in posta-
vitev ter izdelava informativne table.
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4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena in obrtniška dela na posameznih
lokacijah celostnega urejanja podeže-
lja in obnovo vasi (CRPOV) – izvedbeni
projekti in aktivnosti, ki izhajajo iz izde-
lanega Razvojnega projekta CRPOV.
Skupna orientacijska vrednost naročil je
8,200.000 SIT, Vrednost posameznih del
po posameznih območjih je naslednja: Cr-
pov Knežja vas

– gradbena in obrtniška dela – osvetlitev
vaškega trga je 1,940.000 SIT in izdelava
informativne table je 970.000 SIT.

Crpov Čatež
– gradbena dela – ureditev vaškega trga

in dokončanje pešpoti 5,148.000 SIT, iz-
delava informativne table 970.000 SIT.

5. Sprejemljivost variant: če ponudnik
predloži ponudbo za več lokacij mora biti
ponudba za vsako lokacijo še v posebni
zapečateni in označeni ovojnici.

6. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del takoj po podpisu pogodbe z izbra-
nim izvajalcem.

Rok za dokončanje del:
– Crpov Knježja vas, osvetlitev osrednje-

ga vaškega trga 1. 5. 1999,
– postavitev pojasnjevalne table 15. 12.

1998,
– CRPOV Čatež, ureditev osrednjega

vaškega jedra in dokončanje pohodne poti
na Zaplaz 1. 5. 1999 in postavitev pojasne-
valne table 15. 12. 1998.

7. Polni naslov službe od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo: razpi-
sna dokumentacija bo na voljo 5 dni po
objavi razpisa med 8. in 10. uro pri Majdi
Ivanov ali Dragu Sila na Oddelku za prora-
čun in finance ter gospodarske in družbene
dejavnosti Občine Trebnje, Goliev trg 5, dru-
gače pa le po predhodni najavi na tel.
068/44-040 ali 44-954.

8. Datum in uro do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe s prilogami na-
vedenimi v razpisni dokumentaciji je potreb-
no oddati osebno ali priporočeno po pošti
na naslov Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje najkasneje do 12. 10. 1998
do 10. ure.

Ponudba mora biti oddana v zapečateni
ovojnici za vsako območje CRPOV posebej
z jasno oznako “Ne odpiraj, ponudba
CRPOV“ ter z oznako lokacije, na katero se
ponudba nanaša. (na primer:CRPOV Knež-
ja vas....). Na ovojnici mora biti naveden
tudi nalov ponudnika.

9. Datum in kraj odpiranja ponudb: jav-
no odpiranje ponudb bo 12. 10. 1998 ob
12. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje,
Goliev trg 5. Upoštevane bodo le pravoča-
sno prispele, popolne in pravilno opremlje-
ne ponudbe. Ponudniki, ki bodo prisotni pri
odpiranju ponudb, se morajo izkazati s
pooblastilom.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponud-
be morajo ponudniki predložiti bančno ga-
rancijo v vrednosti 10% predračunske vred-
nosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: avansov ni, plačila se izvajajo po
mesečnih obračunskih situacijah.

12. Pravna oblika , ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno jav-
no naročilo: kolikor se manjši del naročila
opravlja s podizvajalci je potrebno predložiti
z njimi sklenjeno pogodbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno tehnične spo-
sobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost: k ponudbi
morajo biti priložena dokazila o registraciji
družbe oziroma samostojnega podjetnika,
ki ne sme biti starejša od enega meseca.
Pravne osebe priložijo izpolnjen obrazec
BON-2, samostojni podjetniki pa potrdilo o
plačanih davkih in prispevkih.

14. Datum do katerega ne morejo po-
nudniki umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe do prejema sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

15. Merila za dodelitev naročila: pri od-
ločitvi o izboru najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani naslednji kriteriji:

– ponudbena cena, pri čemer ni nujno,
da je najcenejši ponudnik tudi najugodnejši,

– kakovost,
– reference,
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika,
– fiksnost cen
– način plačila,
– cene dodatnih storitev ob morebitnih

spremembah in dopolnitvah izvajanja nalog
na predlog naročnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: občina si pridržuje pravico, da ne skle-
ne pogodbo z nobenim od izbranih ponud-
nikov, kolikor se dela ne bodo financirala s
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.

Občina Trebnje

Ob-6925
1. Ime, naziv in sedež naročnika: Obči-

na Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel.
068/44-040, faks 44-540.

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

3. Kraj izvedbe: Šentrupert.
– gradbena dela – III. faza obnove

graščine Vesela gora – ureditev notranjih
prostorov.

Sela Šumberk
– gradbena  dela  –  postavitev  nad-

strešnice  in  obnovo  vaškega  vodnjaka
ter  postavitev  in  izdelava  informativne
table.

4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: gradbena in
obrtniška dela na posameznih lokacijah
celostnega urejanja podeželja in obno-
vo vasi (CRPOV) – izvedbeni projekti in
aktivnosti, ki izhajajo iz izdelanega Raz-
vojnega projekta CRPOV. Skupna orien-
tacijska vrednost naročil je 8,720.000 SIT.
Vrednost posameznih del po posameznih
območjih je naslednja:

CRPOV Šentrupert
– gradbena dela – III. faza obnove

graščine Vesela gora – ureditev notranjih
prostorov 5,900.000 SIT.

CRPOV Sela Šumberk
– gradbena dela – postavitev nadstre-

šnice in obnovo vaškega vodnjaka ter po-

stavitev in izdelava informativne table je
1,844.000 SIT,

– storitve – postavitev informativne table
970.000 SIT,

5. Sprejemljivost variant: če ponudnik
predloži ponudbo za več lokacij mora biti
ponudba za vsako lokacijo še v posebni
zapečateni in označeni ovojnici.

6. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del takoj po podpisu pogodbe z izbra-
nim izvajalcem.

Rok za dokončanje del pa je:
– CRPOV Šentrupert III faza obnove

graščine Vesela Gora – ureditev notranjih
prostorov do 31. 12. 1998,

– CRPOV Sela Šumberk – ureditev
osrednjega trga do 1. 5. 1998.

7. Polni naslov službe od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo: razpi-
sna dokumentacija bo na voljo 5 dni po
objavi razpisa med 8. in 10. uro pri Majdi
Ivanov ali Dragu Sila na Oddelku za prora-
čun in finance ter gospodarske in družbene
dejavnosti Občine Trebnje, Goliev trg 5, dru-
gače pa le po predhodni najavi na tel.
068/44-040 ali 44-954.

8. Datum in uro do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe s prilogami na-
vedenimi v razpisni dokumentaciji je potreb-
no oddati osebno ali priporočeno po pošti
ali na naslov Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje najkasneje do 12. 10. 1998
do 10. ure.

Ponudba mora biti oddana v zapečateni
ovojnici za vsako območje CRPOV posebej
z jasno oznako “Ne odpiraj, ponudba
CRPOV” ter z oznako lokacije, na katero se
ponudba nanaša (na primer: CRPOV Knež-
ja vas...). Na ovojnici mora biti naveden tudi
naslov ponudnika...

9. Datum in kraj odpiranja ponudb: jav-
no odpiranje ponudb bo 12. 10. 1998 ob
12. uri v mali sejni sobi Občine Trebnje,
Goliev trg 5. Upoštevane bodo le pravoča-
sno prispele, popolne in pravilno opremlje-
ne ponudbe. Ponudniki, ki bodo prisotni pri
odpiranju ponudb, se morajo izkazati s
pooblastilom.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe mo-
rajo ponudniki predložiti bančno garancijo v
vrednosti 10% predračunske vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: avansov ni, plačila se izvajajo po
mesečnih obračunskih situacijah.

12. Pravna oblika , ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno jav-
no naročilo: kolikor se manjši del naročila
opravlja s podizvajalci je potrebno predložiti
z njimi sklenjeno pogodbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno tehnične spo-
sobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost: k ponudbi
morajo biti priložena dokazila o registraciji
družbe oziroma samostojnega podjetnika,
ki ne sme biti starejša od enega meseca.
Pravne osebe priložijo izpolnjen obrazec
BON-2, samostojni podjetniki pa potrdilo o
plačanih davkih in prispevkih.

14. Datum do katerega ne morejo po-
nudniki umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe do prejema sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.
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15. Merila za dodelitev naročila: pri od-
ločitvi o izboru najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani naslednji kriteriji:

– ponudbena cena, pri čemer ni nujno,
da je najcenejši ponudnik tudi najugodnejši,

– kakovost,
– reference,
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika,
– fiksnost cen,
– način plačila,
– cene dodatnih storitev ob morebitnih

spremembah in dopolnitvah izvajanja nalog
na predlog naročnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: občina si pridržuje pravico, da ne skle-
ne pogodbo z nobenim od izbranih ponud-
nikov, kolikor se dela ne bodo financirala s
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.

Občina Trebnje

Ob-6951
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Koper,
Kolodvorska c. 9, Koper, faks
066/200-105.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): zbiranje predlogov.

3. Kraj izvedbe del: Koper, Kolodvorska
c. 9.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: sanacija
zaključnega fasadnega sloja in predela-
va obstoječih okenskih žaluzij. Ocenjena
vrednost del v celoti: 22,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
variantne ponudbe.

(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: Te-
lekom Slovenije, d.d., PE Koper, vložišče,
pisarna 225, Kolodvorska c. 9, Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 10. 1998, kont.
oseba Jovan Pupovac, tel. 066/200-300.

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

predložiti ponudbo: 26. 10. 1998 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Koper, Kolodvorska c. 9, 6000 Koper, ali
osebno na istem naslovu, I. nadstropje, pi-
sarna 225 – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 10. 1998 ob 12. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10%, ki mora veljati še 10 dni po
poteku roka veljavnosti ponudbe,

– bančna garancija za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% od vred-
nosti javnega razpisa, z veljavnostjo do pri-
mopredaje obnovitvenih del.

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, ki je obvezna sestavina raz-
pisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik, ki mu bo
dodeljeno javno naročilo, bo z naročnikom
sklenil pogodbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: v skladu z zahtevami razpisne doku-
mentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po datumu in uri
začetka javnega odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri vred-
notenju ponudb bo komisija upoštevala
skladnost ponudbe z zahtevami iz razpisne
dokumentacije. Vrednotenje ponudb bo teh-
nično, ekonomsko in komercialno.

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

čilo je bil objavljen dne 21. 8. 1998 pod št.
Ob-5863, objava o izidu pa dne 2. 10.
1998.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Koper

Št. 2209/98 Ob-6954
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kostak, d.d., Krško, Leskovška ce-
sta 2A, Krško, telefaks 0608/24-17-250.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija kanalizacije v Krškem – III. in
IV. faza. Orientacijska vrednost del znaša
skupaj 45,000.000 SIT.

– III. faza: 20,000.000 SIT
– IV. faza: 25,000.000 SIT
(b) , (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: za ponudnika velja
sprejemljivost variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik, ki ponudi variantno
izvedbo, mora predložiti tudi ponudbo za
izvedbo, ki je v celoti skladna z razpisnimi
pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
pričetka del je 1. 11. 1998, predvideni rok
za dokončanje del pa 30. 11. 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sa-
vaprojekt Krško, kont. oseba Ante Marko-
vič, dipl. ing. gradb., CKŽ 59, Krško, tel.
0608/23-24-200.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do 12. 10.
1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): za raz-
pisno dokumentacijo je potrebno nakazati

znesek 10.000 SIT z virmanom na račun št.
APPIN 51600-601-10633, in sicer pred
dvigom razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 22. 10. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Kostak, d.d., Krško, Le-
skovška cesta 2A, 8270 Krško, tel.
0608/24-17-201, (v tajništvo družbe).

Ponudniki predložijo ponudbe v zaprti
kuverti z označbo “Ne odpiraj! Ponudba za
rekonstrukcijo kanalizacije v Krškem – III. in
IV. faza” in številko objave razpisa v urad-
nem listu RS.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 10. 1998
ob 13.00 uri na naslovu: Kostak, d.d., Kr-
ško, Leskovška cesta 2a, Krško, v sejni
sobi.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančno zavarovanje za resnost ponudbe je
bančna garancija v znesku 10% od ponud-
bene vrednosti, ki traja do podpisa pogod-
be z izbranim ponudnikom.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo se izvede na podlagi mesečnih si-
tuacij, z rokom zapadlosti 60 dni.

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

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 30%
– reference ponudnika 20%
– rok dokončanja del 30%
– garancijski rok 15%
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti 5%
16., 17.

Kostak, d.d., Krško

Št. 344-01/15 Ob-6964
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201
Zg. Kungota.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Kungota.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
vitvena dela na vinski cesti Elšnik–Špič-
nik; predvidena vrednost del znaša
10,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del: 1. 12. 1998, predviden zaklju-
ček del: 31. 5. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kungota, Plintovec 1, Zg. Kungota, tel.
062/656-636, 659-10-22, faks
062/656-554, kont. oseba Miro Zajko.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 10. 1998
do 12. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo (številka bančnega ra-
čuna, kamor je potrebno nakazati znesek):
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5.000 SIT, gotovinsko ali virmansko na ži-
ro račun Občne Kungota, št.
51800-630-25526 s sklicem 00/344-10.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene – ne glede na
vrsto prinosa – do 26. 10. 1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kungota, Plintovec
1, 2201 Zg. Kungota.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 10. 1998, Občina Kungota Plinovec 1,
Zg. Kungota, ob 10. uri.

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

morejo umakniti ponudbe: datum javnega
odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji, pri
ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane
preference za domače ponudnike.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – obnovi-
tvena dela VTC Elšnik–Špičnik – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS.

Naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega naro-
čila od razpisanih, odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb.

V tem primeru izbrani ponudnik ni upra-
vičen do odškodnine iz tega naslova.

Ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
17., 18.

Občina Kungota

Ob-6970
1. Naročnik: Minstrstvo za promet in zve-

ze-Direkcija RS za ceste.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja mostu in rekonstrukcija ceste v ob-
močju mostu preko Vrtojbice v Mirnu na
cesti R 3–614 odsek 1046 od km
4+915 do km 4+731.

Ocenjena vrednost celote je
48,000.000 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
120 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.
178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Do kdaj je možno zahtevati razpisno
dokumentacijo: 9. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-

sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni (soba 416) oziroma z vir-
manom na račun št. 50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 11. 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
Gradnja mostu preko Vrtojbice v Mirnu.
-D.P. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 11. 1998
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1,440.000 SIT, ki mora velja-
ti vsaj 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS,
št. 5/96) in spremembah in dopolnitvah za-
kona (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: 2. 1. 1999

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Dušan
Pirc, grad. teh., Družba za državne ceste
d.o.o. Ljubljana, Tržaška 19a, soba 321,
tel. 178-84-04.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 34404-17/98 Ob-6977
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: KS Mačkovci in Občina Puconci, Pu-
conci 80, 9201 Puconci, tel.
069/45-9100, faks 069/459-101.

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

3. Kraj izvedbe del: dela se bodo izvaja-
la v naselju Kuštanovci, KS Mačkovci.

4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: obnova - as-

faltiranje ceste Kuštanovci–Košarovci v
dolžini 1400 m. Ocenjena vrednost naro-
čila znaša 13,000.000 SIT.

5.
6. Datum predvidenega pričetka del: ta-

koj po podpisu pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lah-

ko zahteva razpisna dokumentacija: ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
vsak delovni dan v prostorih občinske upra-
ve Občine Puconci, Puconci 80.

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo ter polni naslov: ponud-
niki morajo ponudbe predložiti na naslov
naročnika najkasneje do 16. 10. 1998 do
11. ure. Zapečatene kuverte morajo biti ja-
sno označene z napisom: “Ne odpiraj - po-
nudba za asfaltiranje ceste”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 10. 1998
ob 12. uri v sejni sobi Občine Puconci,
Puconci 80. Na javno odpiranje so vabljeni
vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pred odpiranjem predložiti pisna pooblastila
za zastopanje.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila/ ali sklicevanja na merodajna določi-
la v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se bodo izvajala v skladu s določba-
mi v pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno naročilo: ponudnik, ki mu bo dodelje-
no naročilo, bo sklenil z naročnikom po-
godbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki naj predložijo zahteve v skladu s
40. členom ZJN, ki dokazujejo sposobnost
podjetja.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena vključno s promet-

nim davkom,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference.
Naročnik pripominja, da ni nujno, da je

najnižja ponudbena cena tudi najugodnejša
ponudba.

Občina Puconci

Št. 116/98 Ob-6978
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3,
1291 Škofljica, v imenu in po pooblastilu
P.U.Z., d.o.o., Podjetje za urejanje zem-
ljišč, Slovenčeva 97, 1113 Ljubljana, kon-
taktna oseba Janko Žnidaršič, tel.
061/168-61-25, faks 061/168-61-02.

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

3. Kraj izvedbe del: Vrh nad Želimljami na
vodovodnem sistemu VS-20 Pijava gorica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
gradbena in montažna dela za izgrad-
njo primarnega in sekundarnega vodo-
vodnega omrežja, vodohrama 200 m3
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VRH, gradbena in montažna dela za iz-
gradnjo črpališča in elektropriključek
za črpališče v naselju Vrh nad Želimlja-
mi na vodovodnem sistemu VS-20 Pija-
va gorica.

Orientacijska vrednost naročila:
primarni del (primarni vod., vodohram, čr-

pališče, elektropriključek) – 51,000.000 SIT,
sekundarni del – 78,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudbe je potreb-
no pripraviti ločeno za primarni in sekundar-
ni del vodovoda.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudbe se zbirajo po sistemu
“funkcionalni ključ v roke”. Investitor bo iz-
bral izvajalca za posamezni del (primar. in
sekundar.) ali za celoten projekt.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvidena
izgradnja bo potekala v dveh fazah – rokov-
no I. faza v začetku l. 1999 in II. faza dokon-
čanje v l. 2000.

Primarni del:
– primarni vodovod ∅110 v dolžini 1980

m – I. faza,
– primarni vodovod ∅90 v dolžini 53 m

– I. faza,
– vodohram VH 200 m3 VRH – II. faza,
– črpališče – II. faza,
– elektropriključek za črpališče – II. faza;
Sekundarni del:
– sekundarni vodovod ∅90 v dolžini ce-

vovoda 2042 m s hišnimi priključki – II.
faza.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
P.U.Z., d.o.o., Podjetje za urejanje zem-
ljišč, Slovenčeva 97, 1113 Ljubljana, kon-
taktna oseba Janko Žnidaršič, soba 10, tel.
061/168-61-25, 168-61-02, faks
061/168-61-02, e-mail: info@puz.si.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago od 5. 10. 1998 do
16. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): plačilo
materialnih stroškov 8.000 SIT v gotovini ali
s položnico na žiro račun P.U.Z., d.o.o., št.
50103-601-61096, s pripisom “Razpisna
dokumentacija – primarni + sekundarni vo-
dovod Vrh”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: po pošti ali osebno naj-
kasneje do 5. 11. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Škofljica, Šmarska
cesta 3, 1291 Škofljica, tel. 061/666-311,
faks 061/667-872.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
Izgradnja vodovoda Vrh – Primar” in “Po-
nudba – Ne odpiraj – Izgradnja vodovoda
Vrh – Sekundar”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 11. 1998 ob
12.15 v prostorih Občine Škofljica, Šmar-
ska cesta 3, 1291 Škofljica. Odpiranje bo
vodila za to posebej določena komisija.

Predsedniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na odpiranju ponudb, morajo predložiti
pred odpiranjem pooblastila.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene-
ga zneska za čas opcijskega roka ponudbe.

Opcija ponudbe je 90 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila bodo po mesečnih situacijah z ro-
kom plačila 90 dni.

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:
zahtevana registracija podjetja skladno z raz-
pisnimi pogoji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 11. 1998.

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

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji (% avansa, fiksnost cen,

opcija ponudbe, roki plačil),
– rok dokončanja del,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev,
– reference za podobna dela,
– druge ponujene ugodnosti.
16., 17., 18.

Občina Škofljica

Ob-6979
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: Otroški vrtec “Pčeli-
ca”, Ul. Bana Jelačića, b.b., Široki Brijeg,
Bosna in Hercegovina.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: doba-
va in montaža objekta, obrtniška dela,
instalacijska dela in oprema za vrtec;
95,000.000 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: dobavitelj se lahko pote-
guje samo za naročilo celotnega seznama
blaga.

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

končanja del ali čas izvedbe: 1. 12. 1998;
datum predvidenega dokončanja del: 31. 5.
1999.

7. (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, telefaks
178-35-77.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 10. 1998,
od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 10.000
SIT z virmanom na žiro račun MEOR, številka

50100-637-56416 s pripisom “razpisna do-
kumentacija za javni razpis”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 2. 11. 1998 do 10.
ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 11. 1998 ob 12. uri, na naslovu: Mini-
strstvo za ekonomske odnose in razvoj, Kot-
nikova 5, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v zne-
sku 5% od celotne vrednosti projekta (rok:
do 25. 1. 1999).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik izvrši plačilo v roku 30 dni po pred-
ložitvi zaključne situacije in naročnikove po-
trditve o opravljenem delu.

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:
pravno organizacijska oblika, matična šte-
vilka ponudnika, kraj registracije, evidenčna
številka ustreznega vpisa, izpis iz registra,
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, dokazi-
lo o poravnanih davčnih in drugih obvezno-
stih, BON 1 in BON 2.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 2. 11. 1998
do 10. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (60% točk), rok za izvedbo del in
dobav (20%), garancijska doba ter servisi-
ranje in dobava rezervnih delov za opremo
(20%).

16., 17., 18.
Ministrstvo za ekonomske odnose

in razvoj

Ob-6980
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): merila so navedena v
razpisni dokumentaciji.

3. Kraj izvedbe del: Mestna občina Ljub-
ljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va lokalne ceste Pečar–Javor.

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

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

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Trg MDB 7, 1000
Ljubljana, tel. 061/222-522, faks
061/125-90-28, soba št. 404.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 6. 10. 1998
do 16. 10. 1998.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
5.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki plačajo z virmanom na račun št.
50100-845-50358, sklic št. 728013-04.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
26. 10. 1998 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Trg
MDB 7, Ljubljana, soba št. 404.

Ponudbe morajo biti predložene ločeno
v zapečatenih kuvertah, označene morajo
biti z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za:
Obnovo lokalne ceste Pečar–Javor”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 10. 1998 ob 8.15, na naslovu: Mestna
občina Ljubljana, Trg MDB 7, Ljubljana, od-
piranje vodi strokovna komisija MOL, soba
št. 215.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: navedeno v raz-
pisni dokumentaciji.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Mestna občina Ljubljana, kont. ose-
ba Nevenka Brumen, dipl. inž. in Anton Huč,
inž., Trg MDB 7, Ljubljana,
tel.061/222-522, faks 061/125-90-28.

17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Št. 617-1/98-220 Ob-6984
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška ce-
sta 14, telefaks 067/41-284.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va grajskega kompleksa na Premu.

Orientacijska vrednost del je
23,089.500 SIT.

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

nesprejemljivost variant: za ponudnika velja
nesprejemljivost variant.

(b)

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 12. 1998, dokončanje del 30. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodar-
sko infrastrukturo, Bazoviška cesta 14, kon-
taktna oseba Stanko Škrab, tel.067/41-361,
faks 067/41-284.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 6. 10. 1998
do 16. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT, nakazilo na ŽR št.
52210-630-61220, namen nakazila: za raz-
pisno dokumentacijo – obnova grajskega
kompleksa na Premu.

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: v tajništvo Občine Ilirska Bi-
strica, soba št. 3, II. nadstropje, Bazoviška
cesta 14, Ilirska Bistrica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 10. 1998, v sejni sobi Občine Ilirska
Bistrica, soba št. 1, I. nadstropje, Bazo-
viška cesta 14, Ilirska Bistrica, ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančno zavarovanje za resnost ponudbe je
bančna garancija v znesku 10% od vredno-
sti razpisa z veljavnostjo 30 dni po datumu
izdaje sklepa o izbiti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
dela se izvajajo brez avansa. Plačevanje po
mesečnih situacijah z zapadlostjo 60 dni od
datuma izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba, priloga raz-
pisni dokumentaciji.

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

– da ima predpisana dovoljenja za oprav-
ljanje dejavnosti s področja kamor spada
izvedba javnega naročila (izpisek registra z
opisom dejavnosti, ki ne sme biti starejše
od treh mesecev, za samostojne podjetnike
pa priglasitev pri davčnem organu ter od-
ločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev
za opravljanje dejavnosti),

– da je finančno sposoben (bonitetni
obrazec BON 1 in BON 2, ki niso starejši
od 30 dni, za samostojne podjetnike potrje-
na davčna napoved za zadnje davčno ob-
dobje in potrdilo o poravnanih davčnih ob-
veznostih),

– da ima reference in zadostne proste
tehnične zmogljivosti,

– da ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku,

– dodatne zahteve določene v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 27. 10. 1998
do 10. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, fiksnost cen, reference za po-
dobna dela, garancijski rok in garancija ka-
kovosti del, ostale ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisane-
ga z ozirom na razpoložljiva finančna sredst-
va in se za zmanjšan obseg tudi sklene
ustrezna pogodba. Izvajalec v tem primeru
ni upravičen do odškodninskega zahtevka;

– zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudbe – Ne odpi-
raj” in številka objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS, z navedbo predmeta naročila
– obnova grajskega kompleksa na Premu.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
naslov odpošiljatelja – ponudnika;

– ogled grajskega kompleksa na Premu,
ki se bo obnavljal je možen vsak dan v času
od 6. 10. do 27. 10. 1998.

17., 18.
Občina Ilirska Bistrica

Ob-6985
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Bohinj, Triglavska c. 35, Bo-
hinjska Bistrica.

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

3. Kraj izvedbe del: Zoisova ulica v Bo-
hinjski Bistrici.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba kanalizacije Zoisove ulice v Bohinj-
ski Bistrici – fekalna kanalizacija v iz
PVC kanalizacijskih cevi profila 200 ter
250 mm dolžine ca. 1280 m.

Vrednost celotne investicije:
30,000.000 SIT.

Vrednost izvedbe v letu 1998:
6,000.000 SIT.

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

jo varianto: ponudnik poleg zahtevane po-
nudbe z izvedbo iz PVC cevi ter vodotesnih
revizijskih jaškov lahko ločeno ponudi
ustrezno alternativno ponudbo iz drugih ma-
terialov. Pogoj je, da ločena ponudba zado-
volji izvedbo v popolni vodotesnosti kanala
ter revizijskih jaškov v smislu racionalne iz-
vedbe.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
23. 11. 1998, dokončanje del v letu 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Radovljica, Ljubljanska 27, 4240 Ra-
dovljica, pri Žnidar Bogdanu med 7. in 9. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvi-
gu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o nakazilu v vrednosti
10.000 SIT na žiro račun št.
51540-601-15-720 pri APP ali plačati na
blagajni Komunale Radovljica.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti (osebno vročeno ali prispelo s pri-
poročeno pošiljko) v tajništvo na naslov: Ob-
čina Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska
Bistrica, do dne 9. 11. 1998 do 12. ure.

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

sejna soba Občine Bohinj, Triglavska cesta
35, Bohinjska Bistrica, dne 10. 11. 1998
ob 12. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
sestavni del ponudbe garancija za resnost
ponudbe. Izbrani ponudnik bo v kasnejši
fazi predložil še garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti ter garancijo za od-
pravo napak v garancijskem roku.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni. Plačilo po izvršenih količinah
gradbene knjige, plačilni rok 30 dni po potr-
ditvi 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:

– ustrezna registracija,
– ni plačilno nezmožen, pod prisilno

upravo, v stečaju, v likvidaciji, njegovo po-
slovanje ni predmet obravnave pred so-
diščem ali predmet sodne preiskave, da nje-
govo poslovanje ni s sodno ali drugo odloč-
bo ustavljeno,

– poravnani vsi davki in prispevki, dolo-
čeni z zakonom,

– poravnane vse svoje zapadle obvez-
nosti do investitorja ter svojih podizvajalcev.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena, vendar ni nujna, da bo izbran

najcenejši ponudnik,
– reference za tovrstna dela,
– rok izvedbe,
– garancijski rok,
– druge ugodnosti.
16.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodne objave namere o naročilu ni bilo.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: predhodno še ni bil objavljen javni raz-
pis za to naročilo.

Občina Bohinj, Bohinjska Bistrica

Ob-7006A
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133 22 51.

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

3. Kraj izvedbe: odsek AC Hoče–Arja
vas, servis Lopata.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: AC Ho-
če–Arja vas, izgradnja elektroenerget-
skega priključka na servis Lopata.

Ocenjena vrednost je 24,000.000 SIT,

b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v enem
sklopu,

c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive,

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po uvedbi izvajalca v delo, rok dokon-
čanja je 1 mesec po uvedbi izvajalca v delo.

7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
dipl. inž., tel 178 8331, faks 178 8332.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 28. 10. 1998.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
4. 11. 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 Hoče–Arja vas, izgradnja elektroener-
getskega priključka na servis Lopata“ Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 4. 11.
1998 ob 10. uri na naslovu: Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljub-
ljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 720.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

14.
15. Merilo  za  dodelitev  naročila , teža

in način uporabe meril: najnižja cena in
druga merila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Bog-
dan Vrezner, dipl. inž. – Družba za Državne
ceste d.o.o., Maribor, Ulica Talcev 24, tel.
062 224 559, faks 062 224 549

17., 18.

Ob-7006B
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133 22 51.

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

3. Kraj izvedbe: odsek AC Hoče–Arja
vas, servis Lopata.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: AC Ho-
če–Arja vas, izgradnja vodovodnega pri-
ključka na servis Lopata.

Ocenjena vrednost je 16,000.000 SIT,
b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v enem
sklopu,

c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: Iz-
delava projektov ni vključena.

5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive,

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka
je takoj po uvedbi izvajalca v delo, rok do-
končanja je 1 mesec po uvedbi izvajalca v
delo.

7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič,
dipl. inž., tel 178 8331, faks 178 8332.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 28. 10. 1998.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
4. 11. 1998 do 8.30.
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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 Hoče–Arja vas, izgradnja vodovodne-
ga priključka na servis Lopata“. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 11. 1998
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 480.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

14.
15. Merilo za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Bog-
dan Vrezner, dipl. inž. – Družba za Državne
ceste d.o.o., Maribor, Ulica Talcev 24, tel.
062 224 559, faks 062 224 549.

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 031-01-205/98 Ob-7007
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Hodoš-Šalovci, Šalovci 163,
9204 Šalovci, tel., faks 069/59-250.

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

3. Kraj izvedbe del: Šalovci, VTC št. 12,
cesta Šalovci–Kutoš.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va in rekonstrukcija ceste.

Ocenjena vrednost celotne investicije je
44,520.486,81 SIT. Dela se bodo izvajala
do vrednosti, ki bo opredeljena v pogodbi z
izbranim izvajalcem.

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

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe je
60 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Hodoš-Šalovci, Šalovci 163, 9204 Ša-
lovci, urad župana.

(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):
15.000 SIT, z virmanskim nalogom, na žiro
račun 51900-630-76043, s pripisom “javni
razpis za gradbena dela”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 12. 10.
1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Hodoš-Šalovci, Ša-
lovci 163, 9204 Šalovci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 10. 1998 ob 10. uri, v sejni sobi Obči-
ne Hodoš-Šalovci.

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:
plačilo po obračunskih situacijah opravlje-
nih del.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodbe in bančne
garancije.

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:

– dokaz o registraciji podjetja ter plačil-
na sposobnost,

– reference za podobna dela.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 6. 9. 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 Alek-
sander Abraham, župan, tel. 069/59-250.

17., 18.
Občina Hodoš-Šalovci

Št. 35001-9/98 Ob-7008
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Puconci, Puconci 80, 9201
Puconci, tel. 069/45-9100, faks
069/45-9101.

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

3. Kraj izvedbe del: naselje Moščanci
št. 68.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va kmetije v gostinsko-turistične name-
ne. Ocenjena vrednost naročila znaša
14,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: takoj po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisni dokumenta-
cijo vsak delovni dan v prostorih občinske
uprave Občine Puconci, Puconci 80.

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

predložiti ponudbo ter polni naslov: ponud-
niki morajo ponudbe predložiti na naslov
naročnika najkasneje do 14. 10. 1998 do
11. ure. Zapečatene kuverte morajo biti ja-
sno označene z napisom: “Ne odpiraj – po-
nudba za obnovo kmetije”.

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

14. 10. 1998 ob 12. uri, v sejni sobi Obči-
ne Puconci, Puconci 80. Na javno odpira-
nje so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov,
ki morajo pred odpiranjem predložiti pisna
pooblastila za zastopanje.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: pla-
čila se bodo izvajala v skladu z določbami v
pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik, ki mu bo
dodeljeno naročilo, bo sklenil z naročnikom
pogodbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki naj predložijo zahteve v skladu s
40. členom ZJN, ki dokazujejo sposobnost
podjetja.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena, vključno s promet-

nim davkom,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference.
Naročnik pripominja, da ni nujno, da je

najnižja ponudbena cena tudi najugodnejša
ponudba.

16., 17., 18.
Občina Puconci

Ob-7022
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo
mesto, Novi trg 7a, Novo mesto.

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

3. Kraj izvedbe del: RTV Trdinov vrh,
TKC Raka, RTV Plešivica, TKC Žužemberk.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: doba-
va in montaža naprav radijskega siste-
ma RTV Trdinov vrh - TKC Raka in radio-
relejnega sistema RTV Trdinov vrh – RTV
Plešivica – TKC Žužemberk (vključno z
antenskimi konstrukcijami). Ocenjena
vrednost 20,000.000 SIT.
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(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena
oddaja delov ali sklopov naročila posebej.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov:
projektiranje, dobava, montaža in vključi-
tev v promet naprav radijskega sistema RTV
Trdinov vrh–TKC Raka in radiorelejnega
sistema RTV Trdinov vrh–RTV Plešivica–
TKC Žužemberk (vključno z antenskimi
konstrukcijami).

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
ponudi več variant.

(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: pričetek del:
1. 12. 1998, dokončanje del: 30. 6.
1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto,
Služba za investicije, Novi trg 7a, 8000
Novo mesto, kont. oseba Borut Lukanc,
dipl. inž. el., soba št. 78, tel.
068/371-036, faks 068/322-564.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT. Na blagajni PE ali z virmanom na žiro
račun št. 52100-849-90805 s skliceva-
njem na predmet razpisa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 10. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Telekom Slovenije,
d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000
Novo mesto, prevzemnica Dragica Hoče-
var - tajništvo, soba št. 90, tel.
068/321-221, faks 068/322-853.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 10. 1998 ob 13. uri v Telekom Slove-
nije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
Novo mesto, odpiranje vodi Sonny Bero-
nja, dipl. jur., soba št. 76, tel.
068/371-151, faks 068/322-853.

10. Znesek,  vrsta  in  trajanje  veljav-
nosti sprejemljivih finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so v tem postopku zah-
tevana: 1% ponudbene vrednosti, bančna
garancija za resnost ponudbe, 31. 12.
1998.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: plačilni rok 90 dni po posameznih
dobavah opreme oziroma posameznih iz-
vedbah montaže (10% pogodbene vred-
nosti se plača po izpolnitvi obveznosti
izvajalca ter uspešno opravljeni kontroli
kvalitete).

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 ponudnika; dovoljenje za

opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpi-
sa; dokazilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov, taks in drugih dajatev
določenih z zakonom; dokazilo, da proti
ponudniku ni uveden stečajni postopek,
postopek likvidacije ali postopek prisilne
poravnave; dokazila o boniteti (BON1,
BON2); izjava ponudnika, da ni prenehal
opravljati dejavnosti; izjava ponudnika, da
proti njemu ni bila izdana pravnomočna
sodna odločba, ki bi kazala na njegovo
nestrokovnost; referenčna lista za podob-
na dela; podatki o tehnični opremljenosti,
podatki o referenci kadrov.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 10. 1998.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najniž-
ja ponudbena cena in druga merila iz razpi-
sne dokumentacije (usposobljenost ponud-
nika za izvajanje del, roki izvedbe del, ga-
rancijski rok, atesti (URST; EMC), referen-
ce na področju dobav in montaž RR
sistemov).

16., 17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.,

PE Novo mesto

Št. 162/98 Ob-7023
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarjenje z ob-
činskim premoženjem, materialno tehnič-
na služba, Ul. heroja Staneta 1, Maribor,
faks 062/2201-359.

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

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so opredeljena v razpisni dokumenta-
ciji.

3. Kraj izvedbe del: kotlovnica v I. kletni
etaži poslovne stavbe v Cafovi ulici 7, Mari-
bor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: fi-
nanciranje izgradnje in upravljanje no-
ve plinske kotlovnice v Cafovi ulici 7,
Maribor.

Ocenjena vrednost: 10,000.000 SIT.
(b), (c).
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
po končani kurilni sezoni 1998/99, zaklju-
ček del pred kurilno sezono 1999/2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarjenje z občinskim
premoženjem, Materialno tehnična služba,
Vincenc Holc, dipl. inž. str. tel.
062/2201-363 soba št. 326/III), Ul. he-
roja Staneta 1, Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 10. 1998.

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

predložiti ponudbo: do 22. 10. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Mari-
bor, Mestna uprava, Oddelek za gospo-
darjenje z občinskim premoženjem, Mate-
rialno tehnična služba, Ul. heroja Staneta
1, Maribor.

9. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb:  javno  odpiranje  ponudb  bo
22. 10. 1998 na naslovu naročnika ob
12.30 v sobi 323.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe,  če  so  v  tem  postopku  za-
htevana: garancija za resnost ponudbe v
višini 2% ocenjene vrednosti investicije.
Čas  trajanja  garancije  za  resnost  ponud-
be je 45 dni po izteku roka za zbiranje
ponudb.

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:

– izpisek iz vpisa v sodni register so-
dišča v Republiki Sloveniji,

– odločbo po 4. členu zakona o
gospodarskih  službah,  6.  odstavek,  ki
jo je izdala pristojna inšpekcijska služba
(ali državni organ), da ponudnik izpolnjuje
z zakonom določene pogoje za opravljanje
dejavnosti, za katero je registriran (samo-
stojni podjetniki priložijo priglasitveni list
DURS),

– podatke o boniteti poslovanja ponud-
nika (BON 1) za preteklo leto in podatke o
solventnosti ponudnika (BON 2), ki ne sme-
jo biti starejši od treh mesecev (namesto
BON 1 in BON 2 se lahko priloži obrazec
BON 3),

– kadrovska struktura,
– osnovni podatki o podizvajalcih,
– podobna dela, ki jih je ponudnik reali-

ziral v zadnjih petih letih,
– dokazilo o finančni sposobnosti inve-

stitorja oziroma prikaz virov financiranja,
– izjavo, da ponudnik razpolaga s po-

trebnimi kapacitetami, ki zagotavljajo izvr-
šitev del v skladu z razpisnimi pogoji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka roka
za zbiranje ponudb.

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

Kriteriji za izbor najugodnejšega ponud-
nika so naslednji:

– cena ogrevanja na m2 ogrevane povr-
šine,

– obdobje upravljanja,
– reference,
– finančna sposobnost ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije se dobijo na
naslovu kot pod 7. točko.

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

čilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 41 z dne
29. 5. 1998 št. 40200/0006/98
160010, Ob-2889.

Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za
gospodarjenje z občinskim

premoženjem
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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. 13/1427 Ob-6950
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, tel. 064/373-135, faks
064/373-167.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije (enofazni postopek) PGD
in PZI za dograditev in rekonstrukcijo
Zdravstvenega doma Kranj – Služba nuj-
ne medicinske pomoči in ambulant splo-
šne medicine. Orientacijska vrednost na-
ročila je 7,300.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Kranj.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek 30. 10. 1998,
dokončanje PGD 30. 1. 1999, dokončanje
PZI 30. 2. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
tel. 064/373-135, faks 064/373-167 –
mag. Boris Gabrič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 2. 10. 1998 (dan
objave v Uradnem listu RS) od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT z virmanom na žiro račun Mest-
ne občine Kranj, št. 51500-630-50113.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: petek, 16. 10. 1998
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, 4000 Kranj, I. nadstropje, so-
ba št. 156.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
petek, 16. 10. 1998 ob 12. uri, na Mestni
občini Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba št. 9.

12., 13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: datum javne-
ga odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
reference na podobnih objektih, plačilni po-
goji, druge ugodnosti.

18.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998.

20.
Mestna občina Kranj

Št. 3544/98 Ob-6957
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Poslovni odbor konzorcija Cero, Go-
renjska c. 19, Radovljica, tel.
064/714-222, faks 064/714-684.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava idejno tehnič-
nih zasnov za izvedbo sežigalnice ko-
munalnih odpadkov s spremljajočimi ob-
jekti; ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Radovljica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila storitve z zako-
nom, predpisi ali upravnimi določbami ni
rezervirana za specifičen poklic.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
navodilo o vsebini objav za javna naročila v
Uradnem listu RS (Ur. l. RS, št. 60/98),
odredba o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97), zakon o izvrševanju pro-
računa (Ur. l. RS, št. 5/96) in navodilo o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 13/96),
navodilom o vrstah finančnih zavarovanj, s
katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje
svojih obveznosti v postopkih javnega naro-
čanja (Ur. l. RS, št. 73/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: pravne
osebe morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije oseb, odgovornih za izvedbo
storitve.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:

– izvedba sežigalnice komunalnih od-
padkov,

– spremljajoči objekti.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko poda eno ali več
svojih variantnih rešitev.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 27. 11. 1998,
dokončanje 1. 3. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Radovljica, Ljubljanska 27, 4240
Radovljica, tel. 064/700-010, faks
064/700-0140, kont. oseba je Mojca
Šmid, dipl. inž.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, osebno ob prevzemu razpisne doku-
mentacije ali na račun št.
51540-601-15720.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 4. 11.1998 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudb: Komunala Radovljica, Ljub-
ljanska 27, 4240 Radovljica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 11. 1998 ob 12. uri, v sejni sobi Komu-
nale Radovljica, Ljubljanska 27, Radovljica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v ponudbi je treba predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe, v skladu z navodi-
lom o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi
ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih ob-
veznosti v postopkih javnega naročanja (Ur.
l. RS, št. 73/97), v višini 10% vrednosti
javnega razpisa ali dela javnega razpisa; tra-
janje garancije je 30 dni po datumu, ki je
določen za izdajo sklepa o izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z zako-
nom o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št.
5/96) in navodilom o izvrševanju proračuna
(Ur. l. RS, št. 13/96).

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 priloži ponudbi dokazila o finanč-
no-poslovni in tehnični sposobnosti firme v
obliki, ki jo navaja razpisna dokumentacija
ter navede strokovno usposobljenost in re-
ference firme ter izdelovalcev naloge za stro-
kovno področje razpisa.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 11. 1998.

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

a) predlagana tehnologija,
b) reference in usposobljenost za tovrst-

na dela,
c) ponudbena cena,
č) pogoji plačila,
d) začetek dela,
e) rok izvedbe,
f) boniteta ponudnika in
g) ostale ponudbene ugodnosti.
Glavna merila pri izbiri najugodnejšega

ponudnika so predlagana tehnologija, refe-
rence in usposobljenost za tovrstna dela in
cena. Najcenejša ponudba ni nujno tudi naj-
ugodnejša ponudba – kriteriji se obravnava-
jo kompleksno.

18., 19., 20.
Poslovni odbor konzorcija Cero,

Radovljica

Št. 05/150-98 Ob-6958
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, tel.
061/174-9274, faks 061/174-9272.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: revizija študije izvedlji-
vosti in idejnega projekta za objekt HE
Moste – sanacija in doinstalacija. Oce-
njena vrednost naročila je 15,000.000 SIT.

4.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vedeno bo v razpisni dokumentaciji.
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6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: lahko ponudi samo eno svojo
varianto s storitvijo v celoti.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 3 mesece.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sav-
ske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska
cesta 46, 1215 Medvode, Investicijsko raz-
vojni sektor, Roman Modic, tel.
061/174-9183.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): dvig
razpisne dokumentacije samo ob predloži-
tvi dokazila o vplačilu 26.625 SIT na žiro
račun SEL, št. 50106-601-27492, pri
Agenciji za plačilni promet, ekspozitura Ljub-
ljana-Vič, s pripisom “dvig dokumentacije
za revizijo študije izvedljivosti in idejnega
projekta za objekt HE Moste – sanacija in
doinstalacija”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 9. novembra
1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Savske elektrarne Ljubljana,
d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvo-
de, vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom: “Ponudba za javni razpis za
revizijo študije izvedljivosti in idejnega pro-
jekta sanacije in doinstalacije HE Moste –
Ne odpiraj!”, številko objave v Uradnem li-
stu RS in polni naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 1998 ob 13. uri, Savske elektrarne
Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215
Medvode, sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
predložena bančna garancija v višini 10%
razpisane cene (1,500.000 SIT), z veljav-
nostjo do 15. 1. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje in pla-
čilo sta določena v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (12. člen ZJN): točna
merila, teža in način uporabe bodo določe-
ni v razpisni dokumentaciji in bodo zahtevali
v mednarodnem smislu stroge kriterije za
tovrstne storitve. Upoštevana bodo vsaj na-
slednja merila:

– Revident oziroma konzultant je lahko
samo konzultantsko podjetje s področja in-
ženiringa v elektroenergetiki, ki deluje na
mednarodnem trgu. Konzultantsko podjetje
mora izhajati iz elektrogospodarskega pod-

jetja, ki je lastnik in obratovalec hidroelek-
trarn, ki so lahko z majhnim ali srednjim
padcem in jih mora biti reda velikosti 100.

– Revident mora izkazati dolgotrajne iz-
kušnje pri projektiranju, načrtovanju, grad-
nji in obratovanju hidroelektrarn in preno-
snih objektov.

– Revident mora imeti lahek pristop do
hidravličnih laboratorijev in laboratorijev za
raziskavo materialov. Laboratoriji morajo
omogočati posebne projektne raziskave kot
so hidravlične, hidravlično projektiranje hi-
droelektrarniških gradenj in vodnih vodov
(cevovodov), problematika usedlin, meha-
nika kamnin in zemlje, preizkušanje gradbe-
nih materialov, tehnologija betonov in teh-
nologija električnih meritev.

– Revident mora imeti na področju grad-
benega, elektro in strojnega inženiringa ši-
roke pristojnosti glede načrtovanja, projek-
tiranja in gradnje hidroelektrarn. Imeti mora
znatne zmožnosti za izvedbo večjih naročil,
npr. izvedbeni inženiring in projektiranje,
razpisni projekti in nadzor graditve.

– Revident ali njegovi partnerji morajo
biti imetniki veljavne organiziranosti, sklad-
ne z ISO 9001.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
ba mora biti veljavna do 15. 1. 1999.

19., 20.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Ob-6958
1. Employer, postal address, fax

number: Savske elektrarne Ljubljana,
d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Med-
vode, phone 061/174-9274, fax
061/174-9272.

2. Method of selecting the most favour-
able Tenderer (Clause of the Law on Public
Procurements): public Invitation for Tenders
for the selection of the Contractor without
limitations.

3. Type and description of services, es-
timated value of the assignment: Review of
the Feasibility Study and Basic Design
for the Moste Hydropower Project – Re-
furbishment and Uprating. Estimated val-
ue of the assignment: SIT 15,000,000.

4.
5. (a), (b)
(c) Instructions whether legal entities are

required to state the names and qualificia-
tions of personnel responsible for the per-
formance of services: will be stated in the
Tender Documents.

6.
7. (a)
(b) May the Tenderer offer his variant

only: The Tenderer may offer only one vari-
ant comprising the whole services.

8. Duration of the assignment or com-
mencement date or completion of services:
three months.

9. (a) Full adress of the office where the
Tender Documents may be collected:
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Goren-
jska cesta 46, 1215 Medvode, Investici-
jsko razvojni sektor, Roman Modic, phone
061/174-9183.

(b) Final date for the collection of the
Tender Documents: 23 October, 1998.

(c) Amount and method of payment for
the Tender Documents (number of bank ac-
count to which the amount is to be remit-

ted): The Tender Documents may be col-
lected only against previous submission of
the fee payment slip as an evidence that the
amount of SIT 26,625 has been paid to the
bank account of SEL, No.
50106-601-27492 at Agencija za plačilni
promet, branch office Ljubljana-Vič bearing
a note “Collection of the Tender Documents
for the Review of the Feasibility Study and
Basic Design for the Moste Hydropower
Project – Refurbishment and Uprating”.

10. (a) Deadline for submission of Ten-
ders: no later than 9 November, 1998,
12.00 hours.

(b) Full address where the Tender is to
be submitted: Savske elektrarne Ljubljana,
d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Med-
vode.

Sealed envelopes shall bear the follow-
ing identification: “Tender for the Review of
the Feasibility Study and Basic Design for
the Moste Hydropower Project – Refurbish-
ment and Uprating – Do not open!”, number
of publishing in the Official Gazette and full
address of the Tenderer.

11. Date, time and place of tender open-
ing: 9 November, 1998, at 13.00 hours,
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Goren-
jska cesta 46, 1215 Medvode, conference
room.

12. Amount, type and period of validity
of acceptable financial Tender securities, if
required in this Tendering Procedure: fur-
nished bank guarantee in the amount of
10% of the Tender Price (SIT 1,500,000)
with the period of validity until 15 January,
1999.

13. Main financing and payment condi-
tions and/or referring to decisive provisions
in other documents: Financial and payment
conditions are specified in the Tender Doc-
uments.

14.
15. Requirements concerning the Ten-

derer’s legal status and financial, business
and technical qualifications the Tenderer
shall possess to be considered eligible and
qualified: The requirements are specified in
the Tender Documents.

16.
17. Award criteria, weightings and meth-

od of evaluation (Clause 12 of the Law on
Public Procurements): Exact criteria,
weightings applied to each criterion and
method of evaluation will be specified in the
Tender Documents; the criteria applied for
such services will be strict (internationally
recognised). At least the following criteria
will be taken into consideration:

– The Consultant shall be a utility based
consulting company active on the interna-
tional market in the field of electric power
engineering. The utility shall own and oper-
ate a number of hydropower stations, at
least in the range of 100 numbers of low to
medium head type.

– The Consultant shall have many years
of experience in planning, design, con-
structing and operating hydropower stations
and transmission facilities.

– The Consultant shall have easy access
to hydraulic and materials laboratories for
specific project investigations related to hy-
draulics, hydraulic design of hydropower
structures and water conduits, sediment is-
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sues, rock and soil mechanics, testing of
construction materials, concrete technolo-
gy, and electrical measurement technology.

– The Consultant shall hold a wide range
of competence in the sectors of civil, elec-
trical, and mechanical engineering related
to hydropower planning, design and con-
struction, and have a significant potential
for undertaking larger assignments, such as
detailed engineering and design, Tender
Documents and construction supervision.

– The Consultant or its affiliates shall be
certified according to ISO 9001.

18. Other information on the assign-
ment: The Tender shall be valid until 15
January, 1999.

19.
20.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Št. 9228 Ob-6959
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje geodetskih
del za potrebe katastra JP Vodovod-Ka-
nalizacija:

a) izmera vodovodnih in kanalskih vodov
s pripadajočimi objekti,

b) popis odsekov in objektov,
c) obdelava meritvenih podatkov,
č) računska obdelava terenskih podat-

kov in nastanitev podatkovnih baz,
d) vris izmerjenih podatkov z določenimi

atributi v načrte komunalnega katastra na-
ročnika v merilu 1:500 in merilu 1:1000,

e) vris izmerjenih podatkov z določenimi
atributi v načrte v merilu 1:5000 in v merilu
1:10000,

f) priprava podatkov za mestno geodet-
sko upravo, vključno s prijavo o novozgraje-
nem vodu, mestni geodetski upravi,

g) zakoličbe vodovodnih in kanalskih vo-
dov,

h) tehnične in druge izmere za potrebe
razvoja in drugih služb v podjetju,

i) priprava terenskih in pisarniških elabo-
ratov za arhiviranje, vključno s primopredaj-
nim zapisnikom.

Ocenjena vrednost: 30,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: vodovodno in kanaliza-

cijsko omrežje v upravljanju JP Vodovod-Ka-
nalizacija.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: navedena dela lahko opravljajo
le strokovnjaki: geometri, geodeti, dipl. inž.
geodezije.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: vsa
geodetska zakonodaja.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik
mora navesti imena in stopnjo izobrazbe.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: oddajamo delo v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik daje po-

nudnikom navodila in normative za izvajanje
del.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: naročnik daje ponudnikom na-
vodila in normative za izvajanje del.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: eno leto, november
1998 – november 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, Ljubljana, II. nadstropje, pri Simoni Jam-
nik in Francu Vizjaku.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 10. 1998 do
20. 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. 50100-601-11581 ali
na naši blagajni na Krekovem trgu 10 (od 8.
do 13. ure) – ponudnik mora ob dvigu raz-
pisne dokumentacije pustiti svoj naslov, tel.,
faks in priimek in ime kontaktne osebe.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 26. 10. 1998 do
13. ure.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 10. 1998 ob 11. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
priložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 700.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik je dol-
žan izvajalcu poravnati račune v roku 15 dni
od dneva potrditve računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba in ostala raz-
pisna dokumentacija.

15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (12. člen ZJN): merila
navedena v razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Ob-6960
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200,
062/449-23-05, faks 062/449-23-11.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava PGD/PZI pro-
jektne dokumentacije za izgradnjo pošt-
nega centra Ljubljana faza B.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek december
1998, dokončanje: 120 dni od podpisa po-
godbe.

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, 062/449-23-05, faks
062/449-23-11, III. nadstropje.

(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): 5.000
SIT na ŽR 51800-601-180, virman ali splo-
šna položnica.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 5. 11. 1998 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200,
062/449-23-02, faks 062/449-23-11.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 11. 1998 ob 8. uri, II. nadstropje, upra-
va Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10,
Maribor.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: 10%
bančna garancija ponudbene vrednosti.

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

– 30 dni od podpisane situacije v višini
80% kumulativne pogodbene vrednosti,

– 20% v roku 30 dni od prevzema kom-
pletne tehnične dokumentacije in uspešno
izdanega gradbenega dovoljenja.

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 proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– 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,

– da so čisti prihodki od storitve v letu
1997 enaki ali večji od petkratne vrednosti
ponudbe na katero se prijavlja (obrazec
BON 1 I/8),

– da ima v rednem delovnem razmerju
na področju projektiranja najmanj 6 ljudi s
strokovnim izpitom,

– naročnik lahko izloči ponudnika, če
le-ta ni pravilno in pravočasno izpolnih po-
godbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 15. 12. 1998.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 67 / 2. 10. 1998 / Stran 6463

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

– reference 40%,
– kadrovska usposobljenost 30%,
– ponudbena cena 30%.
18. Druge informacije o naročilu: do

26. 10. 1998 na sedežu družbe v službi za
gradbeništvo, tel. 062/449-21-73, sesta-
nek organiziran v ponedeljek 26. 10. 1998
ob 11. uri, Slomškov trg 10, Maribor, služ-
ba za gradbeništvo.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: je ni bilo.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ga ni bilo.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 110-1/93 Ob-6969
1. Naročnik: Minstrstvo za promet in zve-

ze - Direkcija RS za ceste.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: ponovni javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava idejnega pro-
jekta štiripasovne ceste skozi Medvode.

Ocenjena vrednost 10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe del: Medvode
5. (a), (b), (c),
6., 7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: čas izvedbe del je 5
mesecev po sklenitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Do kdaj je možno zahtevati razpisno
dokumentacijo: 9. 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.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba 123/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj - Ponudba za
Izdelava projekta štiripasovne ceste skozi
Medvode.“ - L.K.Z. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 10.
1998 ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 300.000 SIT, ki mora veljati
vsaj 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

13.Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in /ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti finan-
cira naročnik iz proračunskih sredstev Re-
publike Slovenije. Naročnik bo plačal oprav-
ljena 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)

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in obraz-
ce zahtevane v poglavju 10 razpisne doku-
mentacije.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 12. 1998

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Lidija K. Za-
gorc, dipl. inž., Družba za državne ceste
d.o.o. Ljubljana, tel. 061/178-8462.

19., 20.
Ministrstvo za promet in zveze

Direkcija RS za ceste

Ob-6973
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljublja-
na; faks: 061-178-49-09.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega nasled-
nje naloge in sicer:

3.1. Uskladitev meja območij zajema
DKN - območje A, 3,500.000 SIT,

3.2. Uskladitev meja območij zajema
DKN - območje B, 3,500.000 SIT,

3.3. Transformacija DKN-DOF: ob-
močje Maribor, 1,500.000 SIT,

3.4. Zajem podatkov v register stavb
v Občini Slovenska Bistrica, 8,000.000
SIT,

3.5. Izdelava DKN - Domžale,
900.000 SIT,

3.6. Izdelava DKN - Zagorje ob Savi
480.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloga 3.4. se izvaja
delno na terenu v Občini Slovenska Bistri-
ca, vse ostale pa v prostorih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o zemljiškem katastru.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
niki morajo navesti imena in strokovne kvali-
fikacije osebja, ki je odgovorno za izvedbo
naloge kot je določeno v razpisni dokumen-
taciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli stroritve oziroma naloge
so že opredeljeni v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba posamezne naloge po-
teka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanje po-
samezne naloge je opredeljen z uveljevitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Vesna Belec, soba P10. tel.
061-178-49-18.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 10. 1998 do
12. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija se ne plača.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 10. 1998 do 8. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Vesna Belec, soba P10.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
26. 10. 1998 ob 9.30; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od okvirne vrednosti posamezne naloge- ve-
ljavnost do 27. 12. 1998.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogi 3.1. in 3.2.
financira 100% naročnik, ostale naloge se
sofinancirajo v približnem razmerju 50:50.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

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

16. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 26. 12. 1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena - 1. objava.

20.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 350-01 Ob-7003
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201
Zg. Kungota.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: celoletna vzdrževalna
dela:

A) vzdrževanje občinskih cest,
B) kolektivna komunalna poraba,
C) ostale storitve.
Orientacijska vrednost naročila: 70 mio

SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Kungota.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 12. 1998 do 31. 3.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kungota, Plintovec 1, Zg. Kungota, tel.
062/656-636, 659-10-22, faks
062/656-554, kont. oseba Mirko Zajko.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 10. 1998
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): splošni
del s katalogom za 5.000 SIT, razpisna do-
kumentacija za identifikacijsko številko posla
za 2.000 SIT. Način plačila: gotovinsko ali
virmansko na žiro račun Občine Kungota, št.
51800-630-25526, s sklicem 00/350-01.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene – ne glede na
vrsto prinosa – do 2. 11. 1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudb: Občina Kungota, Plintovec 1,
2201 Zg. Kungota.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 11. 1998, Občina Kungota, Plintovec 1,
Zg. Kungota, ob 10. uri.

12., 13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: datum javne-
ga odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji, pri
ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane
preference za domače ponudnike.

18. Druge informacije o naročilu: zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ponudba – letna vzdrževalna dela
– Ne odpiraj” in številko objave javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS.

Naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega naro-
čil od razpisanih, odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb. V
tem primeru izbrani ponudnik ni upravičen
do odškodnine iz tega naslova. Ponudba
mora veljati do 31. 12. 1998.

19., 20.
Občina Kungota

Št. 0/2-206-98 Ob-7015
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JEKO-IN, d.o.o., Titova 51, 4270
Jesenice, faks 064-877-04-20.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje zimske služ-
be na območju občine Jesenice v sezo-

ni 1998/99. Orientacijska vrednost naro-
čila: 10,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje občine Jese-
nice.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97),
odlok o gospodarskih javnih službah v obči-
ni Jesenice (Ur. l. RS, št. 33/95), odlok o
ustanovitvi javnega komunalnega podjetja
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice (Ur. l. RS, št.
73/95 in 4/96).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko za izvajanje
zimske službe prijavijo samo po delih, in sicer
ločeno za pluženje in ločeno za posipanje.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročilo se izvaja za
celotno obdobje zimske službe od 15. 11.
1998 do 15. 3. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Titova 51, 4270
Jesenice, soba št. 4 v prvem nadstropju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo najkasne-
je do 9. 10. 1998 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija je na voljo ponudnikom
v času razpisa, in sicer proti izkazu, podpisu
ter plačilu 5.000 SIT, na ŽR podjetja št.
51530-601-71281, sklic na št. 799000 s
pripisom “stroški razpisne dokumentacije:
zimska služba 1998/99“.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene do vključno
12. 10. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudniki morajo ponudbo
predložiti na naslov: JEKO-IN, d.o.o., Titova
51, 4270 Jesenice, soba št. 4 v prvem nad-
stropju. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene 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:
javno odpiranje ponudb, na katerega so vab-
ljeni vsi ponudniki, bo v ponedeljek, 12. 10.
1998 ob 12.30, na naslovu JEKO-IN,
d.o.o., Titova 49, 4270 Jesenice, v sejni
sobi v prvem nadstropju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija, ki se izda v višini 3% od vrednosti
javnega razpisa ali dela javnega razpisa, na
katerem konkurira ponudnik. Trajanje ga-
rancije je 30 dni po datumu, ki je določen
za izdajo sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika. Ponudnik mora v roku trajanja te

garancije skleniti pogodbo in izročiti garan-
cijo za dobro izvedbo pogodbenih obvez-
nosti. Če izbrani ponudnik ne sklene po-
godbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih
dodatnih pogojev, ne glede na razlog, ra-
zen če je razlog na naročnikovi strani, bo
naročnik vnovčil bančno garancijo. Obra-
zec za bančno garancijo za resnost ponud-
be mora biti potrjen s strani banke in parafi-
ran s strani ponudnika in izročen naročniku
kot sestavni del ponudbene dokumentacije.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: navodilo o izvrše-
vanju proračuna (Uradni list RS, št. 1/98).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni omejitev.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnost, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija firme oziroma priglasitveni list, od-
ločba upravne enote, s katero se ugotavlja z
zakonom določene pogoje za opravljanje de-
javnosti, seznam strojne opreme, BON-1,
BON-2 oziroma BON 3, za s.p. bilanca sta-
nja, bilanca uspeha in odločbo o odmeri dav-
ka iz dohodkov iz dejavnosti, reference pod-
jetja in reference podizvajalcev za podobna
dela, izjava, da mu zakon ne prepoveduje
skleniti pogodbe, potrdilo, da ni pod prisilno
upravo, potrdilo, da ni v stečaju, potrdilo, da
ni v postopku likvidacije, potrdilo, da njegovo
poslovanje ni predmet obravnave pred so-
diščem, potrdilo, da njegovo poslovanje ni
predmet sodne preiskave, potrdilo, da nje-
govo poslovanje ni s sodno ali drugo odloč-
bo ustavljeno, potrdilo, da je poravnal vse
davke in prispevke, določene z zakonom,
potrdilo, da v preteklih treh letih pred pričet-
kom naročila njegovi vodstveni delavci niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem, potrdilo, da je imel v obdobju
enega leta pred pričetkom naročila ves čas
pravočasno in v celoti poravnane vse svoje
obveznosti do svojih podizvajalcev, ki sode-
lujejo z njim v ponudbi, reference strokovnja-
kov ponudnika, izjavo o prostih kapacitetah v
času, ki je predviden za izvedbo naročila,
pogodba s podizvajalci oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju, izjava, da ponudnik
sprejema pogoje razpisne dokumentacije,
garancija za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti, garancija za odpravo napak v ga-
rancijskem roku.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po 20. 10.
1998 ponudniki ne morejo več odstopiti od
ponudbenih del.

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

– ustreznost voznega oziroma
strojnega parka: 50 točk,

– reference: 20 točk,
– zmernost cen: 20 točk,
– plačilni pogoji: 10 točk.
18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ne.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne: ni bil še objavljen.
JEKO-IN

Javno komunalno podjetje, d.o.o.
Jesenice
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ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 1837/98 Ob-6879
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska ce-
sta 58, 1516 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro naj-
ugodnejšega ponudnika 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 obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila:

– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo elektroenergetske opreme Elektro
Ljubljana,

– potrjene reference za opremo, ki se
že uporablja pri Elektro Ljubljani,

– potrjene reference za opremo, ki se
že uporablja v elektrogospodarskih podjet-
jih v Sloveniji,

– dobavni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Sloven-
ska c. 58, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: RP 20 kV Kozarje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– vodne celice,
– celice lastne rabe,
– merilna celica,
– celica z odvodniki,
– sklopna celica z odvodniki,
– kompenzacijska celica,
– naprave lastne rabe,
– energetski in signalni kabli,
– ozemljitveni material,
– protipožarna in zaščitna oprema,
– UKV zveze,
– ostale storitve.
7. Pogodbena vrednost: 49,408.375

SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 59,153.139 SIT, 49,408.375 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 14. 8. 1998.

Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 029/98 Ob-6892
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro po-
nudnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: ekonomska cena, plačilni pogoji, funk-
cionalna in tehnična ustreznost blaga ter
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za I. in II. blagovno skupino: Sony,
Jays Close, Viables, Basingstoke, Hamps-
hire RG22 4SB, Velika Britanija,

– za III. blagovno skupino: Raping,
d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana,

– za IV. blagovno skupino: Perfekt video
point, d.o.o., Čufarjeva ul. 15, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: video oprema –
R/029/98:

– I. blagovna skupina: magnetosko-
pi, R-DAT magnetofoni, video monitorji,

– II. blagovna skupina: video mešal-
na miza, aparatura za video efekte,

– III. blagovna skupina: nelinearna
grafična postaja,

– IV. blagovna skupina: video distri-
bucija, A/D, D/A konverterji.

7. Pogodbena vrednost:
I. blagovna skupina: 64,390.481 SIT,
II. blagovna skupina: 13,109.488,37

SIT,
III. blagovna skupina: 4,808.225 SIT,
IV. blagovna skupina: 6,136.380,61.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: po tri ponud-
be za I. in II. blagovno skupino, dve ponudbi
za III. blagovno skupino , štiri ponudbe za
IV. blagovno skupino.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

– I. blagovna skupina: 77,436.600 SIT,
64,390.481 SIT,

– II. blagovna skupina: 15,758.850 SIT,
13,109.488,37 SIT,

– III. blagovna skupina: 6,970.780 SIT,
4,808.225 SIT,

– IV. blagovna skupina: 10,577.246,60
SIT, 6,136.380,61 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ne.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998.

Javni zavod RTV Slovenije

Ob-6905
1. Naročnik, poštni naslov: ARNES, Ja-

mova 39, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 18. 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: merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike
v višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– izpolnjevanje minimalnih tehničnih zah-
tev in dodatna funkcionalnost,

– usposobljenost in reference ponudni-
ka,

– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SRC Computers, Tržaška
116, Ljubljana.

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

trebno dobaviti: analizator.
7. Pogodbena vrednost: 9,471.840 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,840.873,47 SIT, 9,471.840 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-5409.

ARNES, Ljubljana

Ob-6906
1. Naročnik, poštni naslov: ARNES, Ja-

mova 39, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 18. 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: merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike
v višini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– izpolnjevanje minimalnih tehničnih zah-
tev in dodatna funkcionalnost,

– usposobljenost in reference ponudnika,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
pod a) MIDES International, d.o.o., Pe-

tričeva 17, Ljubljana,
pod b) NIL, d.o.o., Einspielerjeva 6,

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

trebno dobaviti:
pod a) sistemi za neprekinjeno napa-

janje (UPS) – 19 kosov,
pod b) usmerjevalnik prometa in do-

datni moduli.
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7. Pogodbena vrednost:
pod a) 6,744.608 SIT,
pod b) 19,042.931,24 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:9.
10. Vrednost  najnižje  in  najvišje  po-

nudbe:
pod a) 4,942.916,10 SIT, 8,163.768

SIT,
pod b) 17,824.091,04 SIT,

19,858.488,18  SIT.
11., 12.
13. Datum  in  številka  objave  razpisa

v Uradnem listu Republike Slovenije: Urad-
ni list RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998,
Ob-5410.

ARNES, Ljubljana

Št. 027/98 Ob-6908
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 19. 8. 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: ekonomska cena, plačilni pogoji,
tehnično upravljalske lastnosti in tehnična
usposobljenost ter druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IMP – Telekom, d.d., Voj-
kova 58, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1 kos FM oddajnik 3,5
kW.

7. Pogodbena vrednost: 7,918.045
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,918.045 SIT, 4,394.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ne.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 154/98 Ob-7034
1. Naročnik, poštni naslov: Gasilsko re-

ševalna služba Kranj, Bleiweisova 34,
4000 Kranj.

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

3. Datum izbire: 17. 8. 1998 ob 10. uri.
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: izbrani ponudnik je znana firma –
dobaviteljica gasilske opreme in po dose-
danjih izkušnjah uspešna pri izvedbi brez-

carinskega uvoza gasilske opreme. Poleg
tega ponuja ugodnosti po načelu poslova-
nja “staro za novo”.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gasilska oprema, d.o.o.,
Ljubljana, Koprska 94. 1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: terensko vozilo, ki bo po
opremskih dopolnitvah uporabljeno kot
poveljniško vozilo (oznaka PV 1 po slov.
tipizaciji 3.1.1. točke).

7. Pogodbena vrednost: 9,385.601,40
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo bo
izvedeno v enem delu.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: oba ponudnika sta navedla enako ce-
no tj. 8,986.148 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: objava
v Uradnem listu RS, št. 47, z dne 29. 6.
1998 in popravek Uradni list RS, št. 50 z
dne 10. 7. 1998.

Gasilsko reševalna služba, p.o., Kranj

Št. 096-31/98 Ob-6945
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, Tr-
žaška 16, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 18. 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: cena in druga merila po razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ASP, d.o.o., Finžgarjeva 2,
Jesenice.

6. (a) Kraj dobave: Kočevje, Krško in
Ptuj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 3 osebni avtomobili z
delovno prostornino 1400 cm3.

7. Pogodbena vrednost: 5,346.786
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,020.405 SIT, 5,055.759 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: štiri
ponudbe so bile nepopolne.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998;
Ob-5021.

Agencija RS za plačilni promet

Št. 4147-277/98 Ob-6987
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Koper, Urad za družbene dejavnosti,
Verdijeva 10, 1000 Koper.

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

3. Datum izbire: 10. 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: pri ocenjevanju ponudb so bila
upoštevana merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji. Na podlagi dokumentacije so
bili vsi ponudniki obravnavani kot domači
ponudniki. Izbrana sta bila dva dobavitelja,
in sicer ločeno za:

A) dobavo opreme igralnic, garderob,
večnamenskega prostora, uprave in dru-
gih spremljajočih prostorov,

B) dobavo opreme razdelilne kuhinje.
Izbrani dobavitelj opreme pod A) je po-

nudil ustrezno ceno in kvaliteto opreme,
ugodne plačilne pogoje in kompletno po-
nudbo z natančno opredelitvijo tipa in pro-
izvajalca vsakega posameznega proizvoda.

Izbrani dobavitelj opreme pod B je po-
nudil ustrezno ceno in kvaliteto, kompletno
ponudbo z natančno opredelitvijo tipa in
proizvajalca opreme ter izkaza najustrez-
nejše reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

za opremo pod A): Gonzaga, d.o.o.,
Tolminskih puntarjev 12, Nova Gorica,

za opremo pod B): Kovinastroj Gastro-
nom, d.d., Adamičeva 36, Grosuplje.

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

trebno dobaviti:
pod A): oprema za šest igralnic s

spremljajočimi garderobami, en večna-
menski prostor, tri upravne prostore ter
druge spremljajoče prostore,

pod B): oprema razdelilne kuhinje za
vrtec s šestimi oddelki.

7. Pogodbena vrednost:
pod A) 11,656.905 SIT,
pod B) 3,325.193 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
pod A) 7,105.290 SIT,
pod B) 1,719.060 SIT.
9. Število prejetih ponudb:
pod A) 3,
pod B) 3.
10. Vrednost  najvišje  in  najnižje  po-

nudbe:
za A) najvišja 12,208.829 SIT, najnižja

9,585.533,75 SIT,
za B) najvišja 3,325.193 SIT, najnižja

3,041.314 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: pri
analizi ponudb se je izkazalo, da končne
ponudbene vrednosti niso bile direktno pri-
merljive, zaradi česar je bil za realno pri-
merjavo ponudb opravljen preračun na pri-
merljive elemente.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998,
Ob-4826.

Mestna občina Koper
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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

Ob-6926
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., PE Nova Gorica, Kidričeva 17,
Nova Gorica.

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

3. Datum izbire: 18. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: ponud-

bena cena, rok izdelave, splošne reference
ter reference že opravljenih del za naročni-
ka ter prilagodljivost specifičnim zahtevam
naročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Peter’s Teleurh d.o.o. Ljubljana za
Optični kabel Kobarid - Bovec, KKO in RNO
Srpenica ob OK.

2. Gratel d.o.o. Ptuj za KKO in RNO
Podnanos

3. Fontes d.o.o. Ljubljana za KKO in
RNO Otalež ter odcep OK za Otalež.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

1. optični kabel Kobarid - Bovec,
telefonsko kabelsko omrežje KKO in
RNO Srpenica ob optičnem kablu;

2. telefonsko kabelsko omrežje
KKO in RNO Podnanos;

3. telefonsko kabelsko omrežje
KKO in RNO Otalež ter odcep optičnega
kabla za Otalež.

7. Pogodbena vrednost:
1. optični kabel Kobarid - Bovec, tele-

fonsko kabelsko omrežje KKO in RNO Sr-
penica ob optičnem kablu – 110,238.918
SIT;

2. telefonsko kabelsko omrežje KKO
in RNO Podnanos – 11,097.320 SIT ;

3. telefonsko kabelsko omrežje KKO
in RNO Otalež ter odcep optičnega kabla za
Otalež –20,947.461 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb:

1. optični kabel Kobarid - Bovec, tele-
fonsko kabelsko omrežje KKO in RNO Sr-
penica ob optičnem kablu: 7.

2. telefonsko kabelsko omrežje KKO
in RNO Podnanos: 6.

3. telefonsko kabelsko omrežje KKO
in RNO Otalež ter odcep optičnega kabla za
Otalež: 7.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

1. optični kabel Kobarid - Bovec, tele-
fonsko kabelsko omrežje KKO in RNO Srpe-
nica ob optičnem kablu: 132,451.433 SIT –
108,550.965 SIT;

2. telefonsko kabelsko omrežje KKO
in RNO Podnanos: 14.218.614 SIT –
10,654.402 SIT;

3. telefonsko kabelsko omrežje KKO
in RNO Otalež ter odcep optičnega kabla za

Otalež: 38,008.662 SIT – 21.883.853,00
SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998.

13.
Telekom Slovenije, d.d.,

PE Nova Gorica

Ob-6883
1. Naročnik, poštni naslov: Premogov-

nik Velenje, d.d., Partizanska 78, Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 11. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajal-
ca, se navede razlog za zaključek postopka
brez dodelitve naročila: najnižja cena, najkraj-
ši rok izvedbe in najdaljši plačilni roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gidos, d.d., Lendava, Parti-
zanska 93.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija poslov-
nega objekta na jašku Škale.

7. Pogodbena vrednost: 131,870.402 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 151,031.207 SIT, 131,870.402 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-5140.

Premogovnik Velenje, d.d.

Št. 360/98 Ob-6884
1. Naročnik, poštni naslov: Krajevna

skupnost Podgorci, Podgorci.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 27. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: merila, v
skladu z razpisno dokumentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Komunalno podjetje Ormož, d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija krajev-
ne ceste Ritmerk–Sejanci.

7. Pogodbena vrednost: 8,243.626 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,401.093,77 SIT, 8,243.626 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998.

Krajevna skupnost Podgorci

Št. 347-05-15/98-1850-61 Ob-6893
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, za katero vodi investicijo Ko-
munalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, Mari-
bor, tel. 2201-416, faks 226-551.

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 (utemeljitev

izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajal-
ca, se navede razlog za zaključek postopka
brez dodelitve naročila: ustrezne reference
pri podobnih delih, ponudbena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev ceste v Bre-
sternici, v višini 17,000.000 SIT.

7. Pogodbena vrednost: 17,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,929.738,70 SIT, 27,604.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija
Odsek za gospodarske javne službe

Št. 8-5-10019/1-98 Ob-6866
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
Novo mesto.

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

3. Datum izbire: 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: najnižja ce-
na, druga merila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mensel, d.o.o., Cesta v Go-
rice 37, 1111 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izkop in zasip kana-
la za polaganje telefonskega kabla v
skupni dolžini 10,5 km, montaža, kraj
izvedbe ATC Trebnje–območje LC Lu-
kovek.

7. Pogodbena vrednost:
16,276.358,70 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: nič.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

24,863.839,50 SIT, 16,276.358,70 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
ni bilo razpisa za ugotavljanje sposobnosti.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998; Ob-5417.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto

Št. 353-35/96-98-RO-54/98 Ob-6867
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pi-

ran, Tartinijev trg 2, Piran.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 26. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire); v primeru, da naročnik ni izbral izvajal-
ca, se navede razlog za zaključek postopka
brez dodelitve naročila: ponudnik je posredo-
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val najnižjo ponudbo, cene so fiksne, nudi
najugodnejše plačilne pogoje, najboljše refe-
rence ter ugoden način usklajevanja izhodišč-
nih cen v primeru faznosti izvedbe del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidrogradnja Križman, Lud-
vik Križman, s.p., Portorož, Liminjanska c.
111, Lucija, 6320 Portorož.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vsa gradbena dela, po-
trebna za izgradnjo javne razdelilne fe-
kalne kanalizacije v naselju Dragonja.

7. Pogodbena vrednost: 17,440.564 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudnik nima podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,200.000 SIT, 17,440.564 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: dru-
gih najpomembnejših informacij o postopku
izbire izvajalca ni.

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. 47 z dne 29. 6. 1998.

Občina Piran

Št. 353-43/96-98 Ob-6869
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pi-

ran, Tartinijev trg 2, Piran.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 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: ponudnik je
posredoval drugo najnižjo ponudbo, cene
so fiksne, nudi najugodnejše plačilne pogo-
je, dobre reference ter ugoden način uskla-
jevanja izhodiščnih cen v primeru faznosti
izvedbe del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Alea Group, d.o.o., Celje,
Ložnica 43, 3310 Žalec.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

a) semaforizacija križišča Obala-Pod-
vozna, uvedba 3. voznega pasu na Pod-
vozni ulici, ureditev dela Senčne poti,
parkirišč in izvoza iz trgovine Degro,

b) tlačni meteorni kanal od Podvoz-
ne ulice v Luciji do kanala Fazan.

7. Pogodbena vrednost: 82,192.571
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 24,736.045
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 85,183.906 SIT, 81,378.022 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: dru-
gih najpomembnejših informacij o postopku
izbire izvajalca ni.

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. 41 z dne 29. 5. 1998.

Občina Piran

Št. 40310/0063/98 07 Ob-6870
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, 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: izbran naj-
ugodnejši ponudnik je najcenejši in ima
ustrezne reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GMG Peter Žula, s.p.,
Obrežna 57, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova notranjščine
objekta sinagoga v Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 24,828.974 SIT.
8. Vrednost,  ki  ga  bo  izbrani  po-

nudnik oddal podizvajalcem ali tretjim:
8,020.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,328.707 SIT, 24,828.974 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-5370.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 449 Ob-6932
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za znanost in tehnologijo, Slovenska 50,
Ljubljana.

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: po celostni
analizi na podlagi poročila o analizi prispelih
ponudb na podlagi meril, navedenih v razpi-
sni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska 56,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: pomožna gradbena,
obrtniška in instalacijska dela ter doba-
va z montažo dvigala za “Dom podiplom-
cev in gostujočih profesorjev ter vmesni
garažni del” v Ljubljani.

7. Pogodbena vrednost:
508,597.707,66 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost  najvišje  in  najnižje  po-

nudbe:
– dela v celoti: 528,446.809 SIT,

509,150.909,20 SIT;
– obrtniška dela posebej: (edina ponud-

ba) 337,800.692 SIT;
– strojnoinstalacijska dela posebej:

88,451.762 SIT, 79,856.725,80 SIT;
– elektroinstalacijska dela posebej:

121,282.820,30 SIT, 100,958.357,10
SIT;

– dobava in montaža dvigala:
16,057.700 SIT, 13,745.535,40 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998; št. objave
24/98.

Smelt, International, d.d., Ljubljana

Ob-6933
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9,
Koper.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis z zbiranjem
predlogov.

3. Datum izbire: 21. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: javni razpis
ni uspel, ker je do roka navedenega v razpi-
sni dokumentaciji prispela ena ponudba.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 21. 8. 1998; Ob-5863.

Telekom Slovenije, d.d., PE Koper

Ob-6934
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Ce-
lje, kontaktna oseba Marko Planinšek, univ.
dipl. inž. grad., VO-KA Celje, tel.
063/425-030.

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

3. Datum izbire: 23. 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: tržno spre-
jemljiva cena in reference pri gradnji kanali-
zacije in pri podobnih delih v zadnjih dveh
letih v Mestni občini Celje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ceste-kanalizacija Celje,
d.d., Lava 9, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je – Južna Zadobrova.

7. Pogodbena vrednost: 10,711.030 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: na razpisa-
nih delih ne bo podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,369.637,23 SIT, 9,969.254,90 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 14. 8. 1998.

Mestna občina Celje

Ob-6935
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Ce-
lje, kontaktna oseba Tone Gajšek, gr. teh.,
VO-KA Celje, tel. 063/42-50-339.

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); v primeru, da naročnik ni izbral
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izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: tržno spre-
jemljiva cena in reference pri obnavljanju
vodovodnih priključkov in pri podobnih de-
lih v zadnjih dveh letih v Mestni občini Celje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradnje Polak, Primož 34a,
3230 Šentjur.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovodnih
priključkov – Dolgo polje jug.

7. Pogodbena vrednost: 10,087.388 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: na razpisa-
nih delih ne bo podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,986.554 SIT, 10,087.388 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 21. 8. 1998.

Mestna občina Celje

Št. 05/150-98 Ob-6936
1. Naročnik, poštni naslov: Savske elek-

trarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode.

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: izbrani po-
nudnik je dosegel najvišje število točk po
razpisanih merilih; ponudnik ima ustrezne
reference za izvedbo ponujenih del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIZ Gradis, Šmartinska
134/a, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija pregrade
Završnica.

7. Pogodbena vrednost: 63,013.351 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 77,125.987 SIT, 60,707.156,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 49 z dne 3. 7. 1998.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 9228 Ob-6937
1. Naročnik, poštni naslov: Vodovod-Ka-

nalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 21. 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: na podlagi
točkovanja navedenega v razpisnih pogojih
(ponudbena cena, plačilni pogoji, referen-
ce, rok izvedbe in garancija).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Impakta, d.d., Kersnikova
2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kanalizacije
po Dolenjski cesti – 2. etapa (metoda
brez izkopavanja).

7. Pogodbena vrednost: 57,028.376,68
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 57,028.376,68 SIT, 51,491.039 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše infor-

macije o postopku izbire izvajalca: pri oce-
njevanju ponudb je naročnik upošteval meri-
la in kriterije, navedene v razpisnih pogojih.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998.

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana

Št. 8/3-79/9-98 Ob-6938
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 10. 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: rok, refe-
rence, cena, certifikat kakovosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Kozina–Črni Kal: Tegrad, d.d., Kam-
niška 41, Ljubljana,

b) Črni Kal–Dekani: Telmont, d.o.o., Ul.
15. maja 13, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: polaganje kabla z
optičnimi vlakni na delu slovenskega TK
križa Kozina–Dekani.

7. Pogodbena vrednost: 41 mio SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 12%.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 84,283.610 SIT, 36,770.546,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 43 z dne 5. 6. 1998, Ob-3180.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 22400-4/98 Ob-6939
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Le-

nart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov.
goricah.

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

3. Datum izbire: 2. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila:

– najvišja ponudbena cena,
– reference,
– rok plačila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Bovir, d.o.o., Plač 16, 2201
Zg. Kungota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija zemeljske-
ga plazu na LC št. 4121 Kadrenci–Ga-
bernik, Kadrenci.

7. Pogodbena vrednost: 4,342.222 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,143.994,07 SIT, 4,342.222 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-5524.

Občina Lenart

Št. 42/98 Ob-6940
1. Naročnik, poštni naslov: Zveza kultur-

nih društev Sevnica, Kvedrova 25, 8290
Sevnica, tel., faks 0608/81-455.

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

3. Datum izbire: 10. 9. 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: gle-
de na posebnost del zaupanje v strokov-
nost izvajalcev za to področje del in plačilni
pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Posavje, d.d., Trg svo-
bode 11, 8290 Sevnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: konservatorska in
obrtniška dela na sevniškem gradu, v
obsegu, kot je bilo navedeno v razpisni do-
kumentaciji, Grad Sevnica.

7. Pogodbena vrednost: 18,709.597 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,585.900 SIT, 18,709.597 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 21. 8. 1998.

Zveza kulturnih društev Sevnica

Št. 41405-13/98 Ob-6952
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Le-

nart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slo-
venskih goricah.

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

3. Datum izbire: 18. 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: pri ocenje-
vanju ponudb so bila upoštevana merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji. Izbran po-
nudnik je ponudil najnižjo ceno in izkazal
ustrezne reference pri izvajanju razpisanih
del na večjih oziroma zahtevnejših objektih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Energo Consulting, d.o.o.,
Gosposvetska 86, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija kot-
lovnice, postavitev dimnika in vkop ci-
stern za utekočinjen plin v upravni
zgradbi Občine Lenart.

7. Pogodbena vrednost: 11,250.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,267.525 SIT, 13,341.362,40 SIT.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 21. 8. 1998.

Občina Lenart

Št. 35205-8/98 Ob-6953
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Le-

nart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slo-
venskih goricah.

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

3. Datum izbire: 24. 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: pri ocenje-
vanju ponudb so bila upoštevana merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji. Izbran po-
nudnik je ponudil najnižjo ceno in izkazal
ustrezne reference pri izvajanju razpisanih
del na večjih oziroma zahtevnejših objektih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja navezoval-
nega kanala 3 na kanalizacijski kolek-
tor na območju Ob gozdu do Livarne.

7. Pogodbena vrednost: 14,751.660 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,833.509 SIT, 14,751.660 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 21. 8. 1998.

Občina Lenart

Ob-6971A
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 10. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje d.d.,
Lava 42, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnovitvena dela na
mostu čez Rogatnico pri Stanošini, ce-
sta G1-1 (M 11), odsek 351.

7. Pogodbena vrednost: 67,850.291 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 73,181.724,90 SIT

in najnižje ponudbe: 67,850.291 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 31. 7.
1998; št. 54/98; Ob-5271G.

Ob-6971B
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 27. 8. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila: najugod-
nejše ponudbene cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje d.d.
Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: rekonstrukcija glavne ce-
ste I.reda št. 4 (M10-8) odsek 1262, Veli-
ka Pirešica od km 4.330 do km 5.210.

7. Pogodbena vrednost: 131,623.731
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 138,112.743 SIT

in najnižje ponudbe: 131,623.731 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 10. 7.
1998; št. 50/98; Ob-4353P.

Ob-6971C
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 27. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najugod-

nejše ponudbene cene.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje d.d.
Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
G1-5/282 (M10/282) Višnja vas-Celje.

7. Pogodbena vrednost: 70,364.300 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 73,576.448 SIT

in najnižje ponudbe: 70,364.300 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 10. 7.
1998; št. 50/98; Ob-4353J.

Ob-6971Č
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 12. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižje

ponudbene cene.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje d.d.
Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
R2-447, odsek 290 Šentrupert-Ločica.

7. Pogodbena vrednost: 13,269.129 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 14,063.545 SIT

in najnižje ponudbe: 13,269.129 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 10. 7.
1998; št. 50/98; Ob-4353C.

Ob-6971D
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 5. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižje

ponudbene cene.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija
R 336/1221 (R1-221/1221) Trbovlje-
Hrastnik.

7. Pogodbena vrednost: 108,076.493
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 115,264.472 SIT

in najnižje ponudbe: 108,074.638,08 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 12. 6.
1998; št. 45/98; Ob-3476R.

Ob-6971E
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 18. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najugod-

nejše ponudbene cene.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija
R 314/1074 Petrovo Brdo-Podrošt od
km 0.800 do km 6.100.

7. Pogodbena vrednost: 195,082.006
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje: 268,956.091 SIT

in najnižje ponudbe: 195,082.006 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije Sloveni-
je: 29. 6. 1998; št. 47/98; Ob-4034O.

Ob-6971F
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 27. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najugod-

nejše ponudbene cene.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj d.d.,
Jezerska 20, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev R 314/1076
od km 15.550 do km 15.700
R 314/1077 od km 0.000 do km 0.590
Stari Dvor–Petrol.

7. Pogodbena vrednost: 230,407.257
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 237,160.140 SIT

in najnižje ponudbe: 230,407.257 SIT.
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 3. 7.
1998; št. 49/98; Ob-4234D.

Ob-6971G
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 10. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota d.d., Lendavska 64, 9000 Murska So-
bota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija regio-
nalne ceste R 3-725/5668 Prosenjakov-
ci-Madžarska meja.

7. Pogodbena vrednost: 49,833.464 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 51,922.803,40

SIT in najnižje ponudbe: 49,833.464,07 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 3. 7.
1998; št. 49/98; Ob-4234-I.

Ob-6971H
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 10. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Telux, d.o.o. Panonska 20,
2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: osvetlitev prehodov
za pešce v kraju Šmarje pri Jelšah na
lokaciji Šmarski hram in osnovna šola.

7. Pogodbena vrednost: 12,198.837 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 16,189.906 SIT

in najnižje ponudbe: 12,198.837 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 3. 7.
1998; št. 49/98; Ob-4234Č.

Ob-6971I
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 4. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Miometal d.o.o., Zagrebška
c. 20, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija starega je-
klenega mostu čez Savo v Radečah.

7. Pogodbena vrednost: 26,811.050 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje: 40,551.414,50

SIT in najnižje ponudbe: 27,906.300 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 3. 7.
1998; št. 49/98; Ob-4234F.

Ob-6971J
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 10. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižje

ponudbene cene.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija Ko-
lodvorske in Belokranjske ceste v Čr-
nomlju.

7. Pogodbena vrednost: 98,004.464 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 219,888.209,70

SIT in najnižje ponudbe: 173,258.410 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 5. 6.
1998; št. 43/98; Ob-3229B.

Ob-6971K
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 4. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižje

ponudbene cene.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Tanko d.o.o., Šeškova 46,
Ribnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev makadam-
skega vozišča na R 326 Loke–Le-
dinščica.

7. Pogodbena vrednost: 13,655.431 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 17,816.837 SIT

in najnižje ponudbe: 10,551.850,45 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 12. 6.
1998; št. 45/98; Ob-3476A.

Ob-6971L
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 12. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižje

ponudbene cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SCT d.d. Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova cestišča kra-
jevne ceste J 47 (zelena meja) Marsi-
či-Mlini.

7. Pogodbena vrednost: 51,324.769 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 53,843.282 SIT

in najnižje ponudbe: 51,324.769 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 19. 6.
1998; št. 46/98; Ob-3755C.

Ob-6971M
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 3. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižje

ponudbene cene.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova 30, Maribor–vodilni partner,
SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana –
partner.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
G1-2/1313 (R 354/1313) Ormož-Sre-
dišče ob Dravi od km 7.755 do km
8.625; I. gradbeni odsek.

7. Pogodbena vrednost: 106,842.159
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje: 139,023.051 SIT

in najnižje ponudbe: 106,842.159 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 10. 7.
1998; št. 50/98; Ob-4353I.

Ob-6971N
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 27. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija regio-
nalne ceste R 368/1351 Podmeja.

7. Pogodbena vrednost: 114,584.361,69
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 124,540.984 SIT

in najnižje ponudbe: 114,584.343,90 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 10. 7.
1998; št. 50/98; Ob-4353L.
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Ob-6971O
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 3. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižje

ponudbene cene.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija regio-
nalne ceste R 368/1351 Marija Reka–
Podmeja.

7. Pogodbena vrednost: 202,781.935
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 222,772.304 SIT

in najnižje ponudbe: 202,781.935 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 10. 7.
1998; št. 50/98; Ob-4353N.

Ob-6971P
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 3. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija regio-
nalne ceste M 10-9/1185 Trbov-
lje-Hrastnik.

7. Pogodbena vrednost: 522,537.164
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 572,113.109,81

SIT in najnižje ponudbe: 522,537.164 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 10. 7.
1998; št. 50/98; Ob-4353O.

Ob-6971R
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 25. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradis-NG, Lavričeva 3,
2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija mostu čez
inundacijo pri Muti.

7. Pogodbena vrednost: 39,094.267 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.

10. Vrednost najvišje: 42,088.217,30
SIT in najnižje ponudbe: 39,094.267 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 17. 7.
1998; št. 51/98; Ob-4791Č.

Ob-6971S
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 27. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Pomgrad, Bakovska 33,
9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: sanacija plazu pri Ihovi.

7. Pogodbena vrednost: 13,198.836 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje: 16,480.000 in

najnižje ponudbe: 12,669.558,30 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 17. 7.
1998; št. 51/98; Ob-4791D.

Ob-6971Š
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 4. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
430 (M 10), odsek 281, 282 križišče
Višnja vas.

7. Pogodbena vrednost: 48,874.899 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 54,655.746,65

SIT in najnižje ponudbe: 48,874.899 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 17. 7.
1998; št. 51/98; Ob-4791H.

Ob-6971T
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 3. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Primorje, d.d. Vipavska ce-
sta 3, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
R 3-621/1412 (R 387/1412) Kalce-Hru-
šica.

7. Pogodbena vrednost: 42,375.907 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje: 50,454.182 SIT

in najnižje ponudbe: 43,194.986,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 17. 7.
1998; št. 51/98; Ob-4791I.

Ob-6971U
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 3. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Primorje, d.d. Vipavska ce-
sta 3, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
R 3-621/1412 (R 387/1412) Kalce-Hru-
šica.

7. Pogodbena vrednost: 109,114.724
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje: 130,167.181,50

SIT in najnižje ponudbe: 109,114.724 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 17. 7.
1998; št. 51/98; Ob-4791J.

Ob-6971V
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 10. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Vipavska ce-
sta 3, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
G2-102 (M10)/302 Logatec–Kalce.

7. Pogodbena vrednost: 36,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 51,013.282 SIT

in najnižje ponudbe: 43,992.431 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 24. 7.
1998; št. 52/98; Ob-5064J.

Ob-6971Z
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 3. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
II. reda G2-108 (M10-9) odsek 1182
Ribče-Litija.

7. Pogodbena vrednost: 380,791.032
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 630,735.519,07

SIT in najnižje ponudbe: 599,514.315 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 17. 7.
1998; št. 51/98; Ob-4791K.

Ob-6971Ž
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 4. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava hidroizo-
lacije in asfalta na viaduktu Baba na
G 1/10.

7. Pogodbena vrednost: 15,660.976 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 22,490.174 SIT

in najnižje ponudbe: 20,881.301 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 24. 7.
1998; št. 52/98; Ob-5064E.

Ob-6972A
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 27. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, d.d., Ljubljanska 47, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava hidroizo-
lacije in asfalta čez Krko v Novem me-
stu na R 3/651 odsek 1442.

7. Pogodbena vrednost: 16,415.883 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 17,301.375,50

SIT in najnižje ponudbe: 16,415.883 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 24. 7.
1998; št. 52/98; Ob-5064C.

Ob-6972B
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 16. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, d.d., Ljubljanska 47, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija brežin na
regionalni cesti R 3 656 Kočevska Re-
ka-Borovec.

7. Pogodbena vrednost: 13,904.876 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 15,676.593 SIT

in najnižje ponudbe: 13,904.876 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 31. 7.
1998; št. 54/98; Ob-5271A.

Ob-6972C
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 10. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: SGP-Zidgrad, Vojkova 8, Idrija.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: obnova ceste
R 2-408/1375 (R378/1375) Žiri–Tre-
bija.

7. Pogodbena vrednost: 28,596.264 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 40,638.911 SIT

in najnižje ponudbe: 28,596.263,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 17. 7.
1998; št. 51/98; Ob-4791L.

Ob-6972Č
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 10. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: LIKO, Liboje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: obnova in postavitev
varnostnih ograj na cestah 929 (R361)
in 705 (R343B).

7. Pogodbena vrednost: 27,099.639 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 28,634.000 SIT

in najnižje ponudbe: 27,099.639 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 24. 7.
1998; št. 52/98; Ob-5064-F.

Ob-6972D
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 4. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GZL-Geoprojekt d.d., Leta-
liška 27.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija plazu in dveh
usadov na RC R 3-656, Kočevska Re-
ka-Borovec.

7. Pogodbena vrednost: 41,138.233 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 43,595.690 SIT

in najnižje ponudbe: 41,025.345 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 24. 7.
1998; št. 52/98; Ob-5064G.

Direkcija Republike Slovenije za ceste

Št. 352-99/98 Ob-6993
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Or-

mož, Ptujska c. 6, Ormož.
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 v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalno podjetje Or-
mož, d.d.

6. Vrsta  in  obseg  dodeljenih  gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija zemeljskega
plazu na krajevni cesti Lešniški vrh.

7. Pogodbena vrednost: 4,336.660 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,586.696,66 SIT, 4,336.660 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 21. 8. 1998.

Občina Ormož

Ob-6994
1. Naročnik, poštni naslov: Projekt Inže-

niring, d.o.o., Ljubljana, Kunaverjeva 3,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 2. 9. 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: kva-
litetnejši zahtevani materiali, boljše refe-
rence ponudnika na podobnih objektih in
ugodnejša cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Begrad, d.d., Črnomelj, Za-
družna cesta 14, s podizvajalci LBS, d.o.o.,
Ljubljana, za strojno-tehnološki del in Igmar,
d.o.o., Kranj, za elektro del.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška,
strojna in elektro dela pri izgradnji na-
prave za pripravo pitne vode iz izvira
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Dobličice; lokacija objekta: Dobliče, Obči-
na Črnomelj.

7. Pogodbena vrednost:
255,337.210,30 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 257,963.342,60 SIT,
255,337.210,30 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 49 z dne 3. 7. 1998, Ob-4232.

Projekt Inženiring, d.o.o., Ljubljana

Ob-6995
1. Naročnik, poštni naslov: Projekt Inže-

niring, d.o.o., Ljubljana, Kunaverjeva 3,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 2. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: boljše refe-
rence ponudnika na podobnih objektih in
ugodnejša cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Rudis, d.d., Trbovlje, Trg
revolucije 25b, z izvajalcem montažnih del
JP Komunala, d.o.o., Črnomelj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela ter
dobava in montaža opreme za cevovod
od črpališč na Blatniku do vodohrana
Krč nad Semičem.

7. Pogodbena vrednost: 79,290.720
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 94,701.209 SIT, 74,698.413,90 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 49 z dne 3. 7. 1998, Ob-4231.

Projekt Inženiring, d.o.o., Ljubljana

Ob-7010
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za var-

stvo naravne in kulturne dediščine v Kranju,
Tomšičeva 44, Kranj.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za
izbiro izvajalca z zbiranjem ponudb.

3. Datum izbire: 15. 6. 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: ugodna po-
nudbena cena, strokovnost izvajalca, zahte-
vane reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Žurbi Team, d.o.o., Kam-
nik, Jeranova 26, 1240 Kamnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: krovsko tesarska de-
la na ostrešju in izvedba fasade z resta-
vratorskimi posegi na prezbiteriju cerk-
ve sv. Primoža in Felicijana, Sv. Primož
nad Kamnikom.

7. Pogodbena vrednost: 27,322.984
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,320.013 SIT, 27,322.984 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 22. 5. 1998, Ob-2830.

Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Kranju

Ob-7011
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za var-

stvo naravne in kulturne dediščine v Kranju,
Tomšičeva 44, Kranj.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za
izbiro izvajalca z zbiranjem ponudb.

3. Datum izbire: 31. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: edina po-
nudba na ponovljenem javnem razpisu, zah-
tevane reference in ugodna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ulrih & Co., Rimska c. 25a,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: restavratorska dela
na gradu Jablje, Loka pri Mengšu.

7. Pogodbena vrednost: 5,735.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,735.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998, št.
38/4-1998.

Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Kranju

Št. 545/98 Ob-7012
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, Šmarje pri Jelšah.

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

3. Datum izbire: 3. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: najugodnej-
ša ponudbena cena, reference, kvaliteta
del, garancijski rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Grapo, d.o.o., Sodna vas
št. 12, Pristava pri Mestinju.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena in instala-
cijska dela – sanacija sanitarij v objektu
Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.

7. Pogodbena vrednost: 8,615.029 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
7,012.458,10 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,996.167,40 SIT, 8,615.029 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-5147.

Stanovanjski sklad
Občine Šmarje pri Jelšah

Št. 12/98 Ob-7024
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Koper, Urad za okolje in prostor, Verdi-
jeva 6, 6000 Koper.

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

3. Datum izbire: 8. 9. 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: po-
nudbena cena, reference, plačilne ugod-
nosti, najkrajši rok izvedbe. Izbrana
ponudba je bila najcenejša in z najkrajšim
rokom izvedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Grafist, d.o.o., Marušičeva
5, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja prve faze
kanalizacije v Bertokih.

7. Pogodbena vrednost: 22,683.680
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 38,608.701,28 SIT, 22,683.680 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998.

Št. 12/98 Ob-7025
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Koper, Urad za okolje in prostor, Verdi-
jeva 6, 6000 Koper.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbor 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: ponudbena
cena, reference, plačilne ugodnosti, najkraj-
ši rok izvedbe. Izbrani ponudnik je ponudil
primerno ceno ter 10% popusta, ima pozi-
tivne reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Rokava, d.o.o., Babiči 42e,
6273 Marezige.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja prve faze
kanalizacije v Svetem Antonu.

7. Pogodbena vrednost: 31,812.178
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44,853.912 SIT, 31,485.814 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998.

Mestna občina Koper
Urad za okolje in prostor
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ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-6891
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 18. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, rok izvedbe, finančna
sposobnost, kadri, cena, atesti, artikli.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elan Line, d.o.o., Sport Di-
vision Begunje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va in montaža opreme za telovadnico
gimnazija Celje – center.

7. Pogodbena vrednost: 50,461.765 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 55,046.427 SIT, 51,622.277 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 54 z dne 31. 7.
1998.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-6904
1. Naročnik, poštni naslov: ARNES, Ja-

mova 39, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 9. 1998 – datum
javnega odpiranja.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na razpis je prispela le 1 ponud-
ba. Javni razpis po 34. členu ZJN ni uspel.
Prispela ponudba je bila neodprta vrnjena
predstavniku ponudnika, ki je bil prisoten
na odpiranju.

5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998,
Ob-5408.

ARNES, Ljubljana

Št. 110-1/98 Ob-7032
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, Celje, Izpostava Ljubljana, Eins-
pielerjeva 6, telefax 133-22-51.

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

3. Datum izbire: 8. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena ob zadovoljevanju pogo-
jev za priznano usposobljenost in sposob-
nost.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: BP
Lineal d.o.o., Obrežna 1, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava projektov
PGD, PZI, PZR za zahodno obvoznico
Maribor – desni breg od Obrežne ulice
do ceste Proletarskih brigad.

7. Pogodbena vrednost: 108,079.430
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 115,001.584 SIT, 108,440.198 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48-49 z dne 3. 7. 1998,
Ob-4257C.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 414-0521-03/98 Ob-6923
1. Naročnik del je Občina Semič, Semič

14, 8333 Semič in Ministrstvo za okolje in
prostor Republike Slovenije, Urad za pro-
storsko planiranje, Dunajska 47, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: z javnim razpisom za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. september 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: referen-

ce za izvajanje tovrstnih del, ponudbena ce-
na in plačilni pogoji, rok izvedbe, usposob-
ljenost in sposobnost ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: OIKOS, d.o.o., Domža-
le, Ljubljanska 63, Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projekta Revitalizacija zahodnega de-
la Občine Semič–Kočevarsko.

7. Pogodbena vrednost: 5,993.820 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje ponudbe:

5,993.820 SIT, vrednost najnižje ponudbe:
5,751.000 SIT.

11., 12.
Občina Semič

Št. 913-005/98-019 Ob-6928
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze, Uprava RS za telekomu-
nikacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev, objavljen v Ur. l. RS,
št 52 z dne 24. 7. 1998.

3. Datum izbire: 24. 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: ponudnik je
bil izbran zaradi optimalnih tehničnih karak-
teristik ponujene opreme

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra Commerce trgovina,
d.o.o., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del

– dobava televizijskega oddajnika
moči 20kW,

– dobava merilnega sistema instru-
mentov za merjenje parametrov kvalite-
te slike televizijskih oddajnikov.

7. Pogodbena vrednost: 81,316.336
SIT (s prometnim davkom).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (brez prometnega davka) za oddajnik in
merilni sistem: 87,425.000 SIT,
67,764.778 SIT.

11., 12., 13.
Ministrstvo za promet in zveze

Uprava RS za telekomunikacije

Št. 913-007/98-015 Ob- 6929
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze, Uprava RS za telekomu-
nikacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev, objavljen v Ur. l. RS,
št 54 z dne 31. 7. 1998.

3. Datum izbire: 23. 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: ponudnik je
bil izbran zaradi optimalnih tehničnih karak-
teristik ponujene opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno Acorn d.o.o., Cesta v Gorice
38, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va mikrovalovnih zvez, FM oddajnikov in
stereo koderjev.

7. Pogodbena vrednost: 27,723.580 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (brez prometnega davka): 26,403.310
SIT, 8,212.000 SIT.

11., 12., 13.
Ministrstvo za promet in zveze

Uprava RS za telekomunikacije

Št. 913-006/98-025 Ob- 6930
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze, Uprava RS za telekomu-
nikacije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev, objavljen v Ur. l. RS,
št 52 z dne 24. 7. 1998.

3. Datum izbire: 23. 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: ponudnik je
bil izbran zaradi optimalnih tehničnih karak-
teristik ponujene opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: AMF, d.o.o., Verje 70, Med-
vode.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va digitalnih profesionalnih satelitskih
sprejemnikov.

7. Pogodbena vrednost: 16,498.172 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 19,810.000 SIT, 8,297.100 SIT.

11., 12., 13.
Ministrstvo za promet in zveze

Uprava RS za telekomunikacije

Št. 236/98 Ob-6942
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija za

radioaktivne odpadke, Parmova 53, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 18. 9. 1998 ob 12. uri.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vsebinska predstavitev ponud-
be, celovitost ponudbe in ponudbena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Inštitut za rudarstvo, geo-
tehnologijo in okolje, Slovenčeva 93, 1000
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pripra-
va projektne dokumentacije za odlaga-
lišče nizko in srednje radioaktivnih od-
padkov – Idejni projekt za podzemno
odlagališče.

7. Pogodbena vrednost: 11,107.865 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,500.000 SIT, 11,107.865 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, Ob-5618.

Agencija za radioaktivne odpadke,
Ljubljana

Št. 95-1/98-5 Ob-6948
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Izola, Dantejeva 1, Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev za izdelavo investi-
torskega inženiringa ter strokovni in finančni
nadzor nad izvajalcem gradnje do uporab-
nega dovoljenja, za objekt novega zdravs-
tvenega doma v Izoli.

3. Datum izbire: 18. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ugodna cena in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tringrad Koper, Vojkovo na-
brežje 10, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: inve-
stitorski inženiring ter strokovni in fi-
nančni nadzor nad izvajanjem gradnje
do uporabnega dovoljenja za objekt no-
vega zdravstvenega doma v Izoli.

7. Pogodbena vrednost: 6,150.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,200.000 SIT, 6,150.000 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu RS:

Uradni list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998,
Ob-5958.

Zdravstveni dom Izola

Št. 95-1/98-5 Ob-6949
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Izola, Dantejeva 1, Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev za izdelavo projekt-
ne dokumentacije za gradnjo.

3. Datum izbire: 18. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ugodna cena in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Studio Arhitektura Izola, Pi-
tonijeva 9, 6310 Izola.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije (PGD, PZI,
PID) za gradnjo novega zdravstvenega
doma v Izoli.

7. Pogodbena vrednost: 11,900.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,554.000 SIT, 10,850.000 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu RS:

Uradni list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998,
Ob-5959.

Zdravstveni dom Izola

Št. 680/98 Ob-6990
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za znanost in tehnologijo, Slovenska 50,
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev, objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 47 z dne 29. 6. 1998.

3. Datum izbire: 14. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kreativnost in celovitost ponud-
be, cena, plačilni pogoji in transparentnost
finančne konstrukcije, reference pri izvaja-
nju takih ali podobnih del doma in/ali v tuji-
ni.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sadar in Vuga arhitekti,
d.o.o., Ljubljana.

6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10., 11., 12.

Ministrstvo za znanost
in tehnologijo

Št. 12/98 Ob-7026
1. Mestna občina Koper, Urad za okolje

in prostor, Verdijeva 6, 6000 Koper.
2. Način izbire najugodnejšega izvajal-

ca: javni razpis za izbor izvajalca brez omeji-
tev.

3. Datum izbire: 8. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference in
dodatne ugodnosti. Ponudnik je bil izbran,
ker je bil bistveno cenejši.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ISAN 12 d.o.o. Dekani,
6271 Dekani.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stro-
kovni in finančni nadzor nad izgradnjo
prve faze kanalizacije v Bertokih.

7. Pogodbena vrednost: 270.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.

10. Vrednost najvišje ponudbe: 900.000
SIT in najnižje ponudbe: 270.000 SIT.

11., 12.
Mestna občina Koper

Urad za okolje in prostor

Št. 12/98 Ob-7027
1. Mestna občina Koper, Urad za okolje

in prostor, Verdijeva 6, 6000 Koper.
2. Način izbire najugodnejšega izvajal-

ca: javni razpis za izbor izvajalca brez omeji-
tev.

3. Datum izbire: 9. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference in
dodatne ugodnosti. Ponudnik je bil izbran,
ker je bil bistveno cenejši.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ISAN 12 d.o.o. Dekani,
6271 Dekani.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stro-
kovni in finančni nadzor nad izgradnjo
prve faze kanalizacije v Svetem Antonu.

7. Pogodbena vrednost: 295.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje ponudbe: 900.000

SIT in najnižje ponudbe: 295.000 SIT.
11., 12.

Mestna občina Koper
Urad za okolje in prostor

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. U3-JS-139 Ob-6903
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jo-

žef Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 4. točka prve-
ga odstavka 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 17. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): usposobljenost ponudnika, kom-
patibilnost z obstoječo opremo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Bruker Analytik GmbH, Post-
fach 1280, D-76277 Rheinstetten.

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

trebno dobaviti: PE MAS enota za NMR
spektrometer – nadgradnja za ELEXSYS
E580 spektrometer – 1 kos, subvencio-
niran s strani MZT v okviru paketa IX, pod
zap. št. 139,0.

7. Pogodbena vrednost: 15,126.904
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Institut “Jožef Stefan”
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Št. 404-113/98 Ob-6955
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS

za geofiziko, Kersnikova 3, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 22. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izjava izvajalca, da je edini poob-
laščeni zastopnik in prodajalec programske
opreme firme Wolfram Research.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestar Alojz inž., s.p. –
RISC, Gosposvetska cesta 47, Maribor.

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

trebno dobaviti: programska oprema –
Mathematica 3.0.1 upgrade; 1 kos.

7. Pogodbena vrednost: 112.652,40
SIT, povečana za morebitne tečajne razlike.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 112.652,40 SIT, povečana za morebit-
ne tečajne razlike.

11., 12.
Uprava RS za geofiziko,

Ljubljana

Št. 404-114/98 Ob-6956
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS

za geofiziko, Kersnikova 3, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 22. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): Izjava podjetja SPSS Internatio-
nal BV, da je podjetje CATI d.o.o. edini
pooblaščeni prodajalec programske opre-
me SPSS.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: CATI d.o.o., Tržaška 2, Ljub-
ljana

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

trebno dobaviti: programska oprema:
SPSS BASE 8.0 (nadgradnja) – 1 kos,
SPSS BASE 8.0. + 2 – 1 kos, SPSS
TRENDS – 2 kosa, SPSS EXACT TESTS
– 2 kosa, AMOS – 2 kosa.

7. Pogodbena vrednost: 910.829,75 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 910.829,75 SIT.
11., 12.

Uprava RS za geofiziko,
Ljubljana

Ob-6986
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jo-

žef Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 9. točka prve-
ga odstavka 55. člena in 56. člena zakona
o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 21. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec je bil izbran na podlagi
javnega razpisa, izvedenega v Nemčiji.

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

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Deutsches Elektro-
nen-Synchrotron DESY D-22603 Hamburg.

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

trebno dobaviti: raziskovalna oprema
“Števec Čerenkovih obročev” – subven-
cija MZT – paket IX. zap. št. 135.0.

7. Pogodbena vrednost: 121,316.850
SIT.

8., 9., 10., 11., 12.
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

Št. 020-254/98 Ob-6871
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Oddelek za lokalno samou-
pravo, Mestni trg 19, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: edini
usposobljen ponudnik, ki razpolaga s pri-
mernimi tehničnimi sredstvi, predavateljskim
kadrom in pravicami intelektualne lastnine.

3. Datum izbire: 26. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): enako kot pod zap. št. 2.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Slovenski raziskovalni inšti-
tut za management, Center za evropske štu-
dije, Dunajska 104, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: te-
meljno izobraževanje v okviru Evropske
šole za lokalno samoupravo.

7. Pogodbena vrednost: 7,500.000 SIT.
8., 9., 10., 11., 12.

Mestna občina Ljubljana
Oddelek za lokalno samoupravo

Ob-6965
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, Celje, izpostava Ljubljana, Eins-
pielerjeva 6, telefax 133 22 51.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: po 3. točki
ZJN.

3. Datum izbire: 8. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani

izvajalec je edini, ki je usposobljen za izved-
bo naročila, razpolaga z zahtevano tehnič-
no opremo, ustreznimi strokovnimi kadri.

5. Ime in naslov izbranega izvajalca: Tem-
pus Babnik, Vodnikova 171/a, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava korekcije dodatka k investicij-
skem programu za obvoznico Ormož.

7. Pogodbena vrednost: 600.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1
10., 11.,12.

Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Št. 404-01-1/98 Ob-6988
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 26, Ljubljana, faks
061/131-81-64.

2. (a) Kraj dobave: vojašnice po Repub-
liki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sveže sadje in vrtnine,
količine so razvidne iz razpisne dokumenta-
cije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
230,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: december
1998–december 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Ministrstvo za obrambo
RS, Uprava za logistiko, Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, kont. oseba Boštjan Purkat,
tel. 061/171-25-85, soba št. 365, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 30. 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 3/98),
na račun št. 50100-637-55216.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 2. 11. 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 3/98 – sveže sadje in vrtnine”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 11. 1998 ob 9. uri, na naslovu: Ministr-
stvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, soba št. 150.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): da izpolnjuje formalne de-
lovne in tehnične pogoje ter ostali kriteriji,
navedeni v razpisni dokumentaciji.
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9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardelje-
va ploščad 24, kont. osebi Marjeta Bartol,
tel. 061/171-2155 ali Andjelko Bogdanov,
tel. 061/171-2340.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: Uradni list RS, št. 33 z
dne 24. 4. 1998, Ob-2068.

11.
Ministrstvo za obrambo RS

Javni razpisi

Ob-5912
Na podlagi pogodbe št. N-21/98 objav-

lja podjetje Minfos, d.o.o., Brežice, Cesta
prvih borcev 11, Brežice

javni razpis
za prodajo poslovnih prostorov v

Brežicah z zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje so poslovni prostori

NKBM v Brežicah, v pritličju stanovanjske
stolpnice na Maistrovi ulici 2 v Brežicah,
površine 134,24 m2 na delu parcele števil-
ka 280 k.o. Brežice za izklicno ceno
23,401.000 SIT.

2. Opis sedanjega stanja nepremičnine:
poslovni prostori so prosti brez najemnikov
in ne obstaja predkupna pravica.

3. Pogoji za sodelovanje in postopek
prodaje na javnem razpisu

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in
fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% od izklicne cene na žiro račun pro-
dajalca Minfos, d.o.o., Brežice, št.
51620-601-19686. S potrdilom o plačani
varščini se ponudnik izkaže pred začetkom
odpiranja ponudb. Brez potrdila o plačani
varščini ponudnik ne more sodelovati na
javnem razpisu.

Predstavniki in pooblaščenci se morajo
pred odpiranjem ponudb izkazati tudi z over-
jenim pooblastilom in registracijo iz katere
je razvidno, da ima podjetje sedež v Repub-
liki Sloveniji, fizična oseba pa originalno po-
trdilo o slovenskem državljanstvu.

Varščino bomo najboljšemu ponudniku
vračunali v kupnino, drugim pa jo neobre-
stovano vrnili v roku sedem dni po izboru
najugodnejšega ponudnika.

Uspel bo najugodnejši ponudnik, ki bo
ponudil izklicno ali višjo ceno.

Uspeli ponudnik mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo in poravnati celotno kupni-
no v roku meseca dni od odpiranja ponudb.
Če izbrani ponudnik pogodbe v tem času
ne sklene in ne plača kupnine, izgubi pravi-
co do vračila varščine.

Davek od prometa nepremičnin ter vse
druge dajatve in stroške, povezane s preno-
som lastništva, plača kupec. Vse informaci-
je glede razpisa dobite na podjetju Minfos,
d.o.o., Brežice, Cesta prvih borcev 11, Bre-
žice, tel. faks 0608/62-332 ali
041/705-958 vsak dan med 8. in 12. uro.

Vsi zainteresirani ponudniki si lahko ne-
premičnino ogledajo v desetih dneh po ob-
javi tega razpisa. Ogled se predhodno do-
govori na zgornjem telefonu.

Ponudbe se oddajo po pošti ali na sede-
žu podjetja Minfos, d.o.o., Brežice, Cesta
prvih borcev 11, med 8. in 12. uro z rokom
15 dni od datuma objave.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – Ponudba za nakup po-
slovnih prostorov“.

Javno odpiranje ponudb bo tretji dan po
zaključenem razpisu na sedežu podjetja
Minfos, d.o.o., Brežice, Cesta prvih borcev
11, ob 10. uri. Pri odpiranju ponudb morajo
biti navzoči predstavniki ponudnikov oziro-
ma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblasti-
lom in potrdilom o plačani varščini ter potr-
dilo o slovenskem državljanstvu.

Minfos, d.o.o., Brežice

Ob-6927
Republiški zavod za zaposlovanje, Glinš-

ka ulica 12, Ljubljana, objavlja na podlagi 7.
člena odredbe o načinu oddajanja subven-
cij, dotacij in drugih transferov iz sredstev
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/98)

javni razpis
za izbiro programov izobraževanja
in usposabljanja ter izvajalcev teh
programov za področje programov

javnih del
1. Uporabnik: Republiški zavod za zapo-

slovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: izbor pro-

gramov izobraževanja in usposabljanja ter
izvajalcev za obdobje 1998/1999 za na-
slednja področja in ciljne skupine:

2.1. programi izobraževanja in usposab-
ljanja, ki v kombinaciji z delom, ki ga udele-
ženci opravljajo v programu javnega dela
zagotavljajo udeležencem večjo konkurenč-
nost na trgu delovne sile,

2.2. programi, ki zagotavljajo prehod
udeležencev v redno zaposlitev (plasiranje
minimalno 60%. Prednost bodo imeli tisti
programi, ki bodo zagotavljali višji odstotek
plasiranja),

2.3. drugi programi informiranja, motivi-
ranja, izobraževanja in usposabljanja udele-
žencev javnih del, izvajalcev javnih del, na-
ročnikov javnih del,

2.4. programi izobraževanja in usposab-
ljanja regijskih izvajalcev nalog projekta Krei-
ranje javnih del.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec:
poznavanje področja javnih del, pripravlje-
nost izvajalcev, da za izvajanje izbranih pro-
gramov usposobijo podizvajalce in ostali po-
goji, navedeni v razpisni dokumentaciji.

3. Orientacijska vrednost naročila je
125,000.000 SIT za vse dejavnosti, ki bo-
do potekale v letu 1998, za dejavnosti v letu
1999 pa bodo sredstva opredeljena v skla-
du z razpoložljivimi sredstvi v okviru prora-
čunske postavke za programe javnih del za
leto 1999.

Razpis je odprt do 31. 12. 1999.
4. Začetek in rok dokončanja del: 15

mesecev, pričetek predvidoma 2. 10.
1998, zaključek predvidoma do 31. 12.
1999.

5. Merila za izbor programov in izvajal-
cev: merila navedena v razpisni dokumenta-
ciji in cena.

6. Razpisno dokumentacijo lahko kandi-
dati dobijo na: Republiškem zavodu za za-
poslovanje, Služba za programe zaposlova-
nja, Tržaška ulica 2 pri Angelci Zajc, vsak
dan od 10. do 12. ure. Dodatne informacije
pri Mojci Ulaga, tel. 061/218-838,
061/125-10-99 ali pri Vesni Petric Uran,
tel. 062/214-146.

7. Komisija bo pri prvem odpiranju upo-
števala le tiste vloge, ki bodo prispele na
naslov Republiškega zavoda za zaposlova-
nje, Glinška 12, 1000 Ljubljana do 20. 10.
1998. Pri mesečnem odpiranju vlog bodo
upoštevane tiste, ki bodo prispele na zgoraj
navedeni naslov do 20. v mesecu. Odpira-
nje vlog ni javno. O izidu razpisa bodo vla-
gatelji obveščeni v roku 30 dni, od roka za
oddajo vlog v tekočem mesecu.

Republiški zavod za zaposlovanje

Št. 14/93 Ob-6941
Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-

voj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje
investicije, Kotnikova 28, Ljubljana, na pod-
lagi proračuna Republike Slovenije za leto
1998 (Ur. l. RS, št. 34/98) in odredbe o
načinu dajanja subvencij, dotacij in drugih
transferov iz sredstev proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98) objavlja

javni razpis
za dodelitev subvencij za spodbujanje

novih tujih neposrednih investicij v
Slovenijo

1. Predmet razpisa je dodelitev subven-
cij za spodbujanje novih tujih neposrednih
investicij v Slovenijo v letu 1998, in sicer za:

a) vzpostavitev nove industrijske pro-
izvodnje za obdobje najmanj treh let in

b) odpiranje novih delovnih mest.
Za dodelitev subvencij za spodbujanje

novih tujih neposrednih investicij v Slovenijo
se lahko prijavijo gospodarske družbe (v
nadaljevanju: prijavitelji). Za izvajanje pro-
grama za leto 1998 so na voljo sredstva v
višini 30,000.000 SIT. Namen subvencij je
znižati vstopne stroške tistim novim tujim
investitorjem, katerih naložba bo imela
ugodne učinke na novo zaposlovanje, pre-
nos tehnologij in ki utegne ugodno vplivati
na podobo Slovenije kot primerne lokacije
za tuje investicije v očeh ciljnih skupin inve-
stitorjev, predvsem s področja industrije ter
distribucije in logistike.

2. Pogoji in merila
a) Upravičenci za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske

družbe (v nadaljevanju: prijavitelji), ki zado-
voljujejo naslednje pogoje:

– so registrirani in imajo sedež v Repub-
liki Sloveniji,

– so v večinski tuji lasti,
– kumulativna vrednost direktne tuje in-

vesticije v Slovenijo v letih 1998 in 1999
mora znašati najmanj 100,000.000 SIT,

– prijavitelj mora v letu 1998 na območ-
ju Republike Slovenije odpreti najmanj 50
novih delovnih mest.

Do udeležbe na tem razpisu so upravi-
čeni samo prijavitelji, ki pred letom 1998
niso opravljali dejavnosti v Republiki Slove-
niji. Izjema so le prijavitelji, ki so imeli pred
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letom 1998 v najemu podjetja v stečaju in je
ta dejavnost predstavljala večino njihovega
poslovanja v Republiki Sloveniji.

Do udeležbe na tem razpisu niso upravi-
čeni prijavitelji, ki ne izpolnjujejo teh pogo-
jev ali se nahajajo v stečajnem postopku ali
v postopku prisilne poravnave.

b) Merila za izbiro:
– kreditibilnost in reference tujega inve-

stitorja,
– število novih delovnih mest, odprtih v

letih 1998 in 1999,
– dolgoročna naravnanost investicije,
– izdelan poslovni načrt poslovanja v Slo-

veniji,
– demonstracijski učinki investicije,
– prenos novih tehnologij.
c) Pogodbo o dodelitvi subvencij za

spodbujanje tujih neposrednih investicij
podpiše izbrani prijavitelj z Uradom za gos-
podarsko promocijo za dobo 36 mesecev.

Prijavitelju se dodeli s pogodbo subven-
cija, sorazmerna s številom na novo odprtih
delovnih mest, ki pa ne presega 300.000
SIT na posamezno na novo odprto delovno
mesto.

V primeru, da prijavitelj pred potekom
roka, predvidenega v pogodbi, predčasno
preneha s svojo dejavnostjo ter odpusti za-
poslene, za katere je prejel subvencijo, je
dolžan vrniti sorazmerni delež dodeljenih
subvencij. Financiranje bo zagotovljeno iz
namenskega dela proračuna Urada za gos-
podarsko promocijo in tuje investicije, v ok-
viru Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj za tekoče leto 1998, in sicer iz prora-
čunske postavke št. 7693 (Spodbujanje
vhodnih neposrednih tujih investicij).

Prijavitelj, prejemnik subvencije, bo mo-
ral v času trajanja pogodbe pošiljati Uradu
za gospodarsko promocijo in tuje investicije
redno polletno poročilo o poslovanju z opi-
som stanja na področju zaposlovanja.

3. Vloge bo na podlagi meril iz točke 2b)
ocenila strokovna komisija, sestavljena iz
uslužbencev Urada za gospodarsko promo-
cijo in tuje investicije in predstavnikov Mini-
strstva za ekonomske odnose in razvoj.
Sredstva za izvajanje programa so določe-
na s strani Urada, v skladu s sprejetim pro-
računom za leto 1998. Izbranim prijavite-
ljem bodo dodeljena razpisana sredstva iz-
plačana v enkratnem znesku v 30 dneh po
podpisu pogodbe.

4. Zahtevana dokumentacija
Obrazce za vlogo na razpis lahko prijavi-

telji prevzamejo v Uradu za gospodarsko
promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28,
Ljubljana (tel. 061/13-15-299, faks
061/13-16-010, e-mail: tipo@gov.si), vsak
delovni dan med 9. in 12. uro, od 5. 10.
1998 dalje. Kontaktna oseba: mag. Zoran
Stamatovski, svetovalec vlade. Poleg izpol-
njenega obrazca mora vloga vsebovati še
naslednjo dokumentacijo:

– dokumente o registraciji prijavitelja,
– dokumente o statusu in poslovni boni-

teti tujega investitorja, lastnika prijavitelja,
– prikaz sedanje in predvidene kadrov-

ske strukture prijavitelja za obdobje
1998– 2001,

– prikaz sedanje in predvidene tehno-
loške opremljenosti prijavitelja za obdobje
1998–2001.

5. Prijava in razpisni rok

Javni razpis je odprt do izčrpanja sred-
stev oziroma najkasneje do 25. 11. 1998.

Prijavitelji vložijo vloge na sedež Urada
za gospodarsko promocijo in tuje investici-
je, Kotnikova 28, Ljubljana (tel.
061/13-15-299, faks 061/13-16-010,
e-mail: tipo@gov.si).

Popolna vloga v skladu z razpisnimi po-
goji mora biti dostavljena na gornji naslov,
ne glede na vrsto prenosa pošiljke, od obja-
ve, do vključno 26. 10. 1998 do 13. ure,
ali do 25. 11. 1998 do 13. ure, v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – razpis”, z
navedbo “Subvencije za spodbujanje novih
tujih neposrednih investicij”. Vloge morajo
biti napisane v slovenskem jeziku, finančni
zahtevek za subvencije pa mora biti prika-
zan v slovenski valuti (SIT). Vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno oziroma bodo nepra-
vilno izpolnjene, komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene prijaviteljem.

6. Javno odpiranje ponudb bo izvedla
strokovna komisija v sejni sobi Urada za
gospodarsko promocijo in tuje investicije
na Kotnikovi 28 (1. nadstropje) v Ljubljani,
dne 26. 10. 1998 ob 14. uri in dne 26. 11.
1998 ob 14. uri. Prijavljena podjetja bodo o
rezultatih razpisa obveščena najkasneje v
15 dneh po vsakokratnem odpiranju po-
nudb.

Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj

Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije

Št. 27/98 Ob-6946
Na podlagi 27. člena zakona o razisko-

valni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in
pravilnika o postopku in merilih za izbor in
sofinanciranje znanstvenih sestankov (Ur. l.
RS, št. 66/96) Ministrstvo za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije, Slovenska
50, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdaje zbornikov

prispevkov z znanstvenih sestankov
1. Predmet rzapisa je sofinanciranje

zbornikov, ki nastanejo kot zbirka prispekov
na znanstvenem srečanju.

2. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 3 milijone SIT.

3. Zbornik z znanstvenega sestanka mo-
ra iziti v letu 1998 ali najkasneje do 31. 3.
1999.

4. Na javni razpis za sofinanciranje izda-
je zbornikov se lahko prijavijo pravne ose-
be.

5. Prijava na razpis mora vsebovati izpol-
njen prijavni obrazec in priloge:

a) dokončan rokopis z obsegom do naj-
več 30 avtorskih pol (obsežnejši rokopis je
treba dodatno utemeljiti),

b) dve recenziji rokopisa zbornika,
c) predračun tiskarne.
Prijavni obrazec in prilogi b in c je treba

poslati v dvojniku.
Recenzija, ki jo napiše ugleden znans-

tvenik s področja, s katerega je zbornik,
mora podati oceno aktualnosti prispevkov,
njihov pomen za razvoj znanstvene discipli-
ne ter pomen za razvoj strokovne terminolo-
gije. Recenzent ne more biti avtor prispev-
ka v zborniku.

Predračun tiskarne mora vsebovati na-
slednje tehnične podatke: naklada, obseg
(v avtorskih polah), format, stavek, tisk, ve-
zava, filmi, papir, platnice, in finančne po-
datke: cena tiska na izvod in skupni tiskarski
stroški.

6. Osnovna merila za izbor so:
– pomen za razvoj slovenske znanstve-

ne vede,
– pomen za razvoj slovenske strokovne

terminologije,
– smotrnost natisa prispevkov v knjižni

obliki.
Prednost imajo zborniki, ki bodo objav-

ljeni v okviru periodične publikacije kot do-
datna ali razširjena številka.

7. Prijavne obrazce z navodili zainteresi-
rani dvignejo v recepciji Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana
ali v tajništvu Oddelka za informacijsko in-
frastrukturo Ministrstva za znanost in tehno-
logijo v Mariboru, Prešernova 17 ali na in-
ternetu (http://www.mzt.si/mzt/tenders/
razpis-zborniki98-3.html).

8. Pisne vloge z vso potrebno dokumen-
tacijo in z oznako “Ne odpiraj – vloga na
javni razpis za sofinanciranje zbornikov” in z
naslovom pošiljatelja na hrbtni strani je tre-
ba dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov:
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Odde-
lek za informacijsko infrastrukturo, Prešer-
nova 17, 2000 Maribor. Pisne vloge mora-
jo na naslov prispeti ne glede na vrsto pre-
nosa te pošiljke do vključno 23. 10. 1998
do 12. ure.

9. Vloge bo 26. 10. 1998, po preteku
roka za oddajo vlog, odprla komisija za od-
piranje. Nepravočasnih in nepravilno ozna-
čenih prijav komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prijaviteljem.

10. O izboru bodo vlagatelji obveščeni
najpozneje 45 dni po zaključku razpisa.

11. Vse dodatne informacije lahko zain-
teresirani dobijo na Oddelku za informacij-
sko infrastrukturo Ministrstva za znanost in
tehnologijo v Mariboru pri Mileni Juh oseb-
no ali po tel. 062/228-522.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 902-3/98 Ob-6966
Upravni odbor Prešernovega sklada pri

Ministrstvu za kulturo objavlja

natečaj
za oblikovanje zamisli in za izvedbo
proslave ob slovenskem kulturnem

prazniku 1999
Prešernov sklad vabi fizične in pravne

osebe, ki so strokovno usposobljene, da s
svojo zamislijo omogočijo prepričljivo pred-
stavitev Prešernovih nagrajencev in nagra-
jencev Prešernovega sklada 1999 in s kva-
litetno prireditvijo pripomorejo k slovesne-
mu praznovanju.

Natečajna naloga je izdelati scenarij pro-
slave, katere osrednji del bo izročitev Pre-
šernovih nagrad in nagrad Prešernovega
sklada 1999, predstavitev nagrajencev in
njihovega dela.

Udeleženci natečaja naj upoštevajo:
programski okvir s temi elementi:
– državna himna v zborovski izvedbi,
– slavnostni govor,
– predstavitev vsakega nagrajenca po-

sebej in izročitev nagrade,
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– slovesen zaključek proslave s sodelo-
vanjem zbora;

in te stalnice:
– kraj: Gallusova dvorana Cankarjevega

doma,
– čas: 7. 2. 1999 ob 20. uri,
– trajanje: največ 70 minut,
– televizijski prenos prireditve.
Ponudba mora poleg scenarija in osnut-

ka scene navesti tudi:
– predvideno število potrebnih terminov

za vaje in generalko,
– ceno posameznih storitev (avtorski ho-

norarji in materialni stroški za sceno),
– morebitne posebne zahteve, ki jih na-

rekuje zamisel.
Ponudbe bo sprejemal Prešernov sklad

v zaprti kuverti s pripisom “Prešernova pro-
slava – natečaj”, na naslov: Prešernov sklad,
Ministrstvo za kulturo, 1000 Ljubljana, Can-
karjeva 5, do 26. oktobra 1998 (dospelo
na Ministrstvo za kulturo).

Izbor bo opravil Upravni odbor Prešer-
novega sklada in ga objavil v Delu 14. 11.
1998.

Z izbranim avtorjem bo sklenjeno pogod-
beno razmerje pred koncem leta 1998.

Ministrstvo za kulturo

Ob-6992
Zdravilišče Moravske Toplice, d.d.,

Kranjčeva 12, 9226 Moravske Toplice raz-
pisuje

dela za izgradnjo bazenskega kom-
pleksa v Zdravilišču Moravske Toplice
“Termoland”

1. Predmet razpisanih del v I. fazi:
A) Gradbena dela v vrednosti

500,000.000 SIT,
B) Obrtniška dela v vrednosti

695,000.000 SIT,
C) Strojne instalacije v vrednosti

250,000.000 SIT,
D) Elektro instalacije v vrednosti

125,000.000 SIT,
E) Priprava bazenske vode v vrednosti

220,000.000 SIT.
2. Rok začetka in dokončanje vseh raz-

pisanih del: začetek del 1. 3. 1999, konec
del 1. 6. 2000.

3. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
priložene najkasneje do 2. 11. 1998 do
10. ure, v tajništvo hotela Temal v Zdraviliš-
ču Moravske Toplice, d.d., Kranjčeva 12,
9226 Moravske Toplice.

4. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudis, d.d., Trbovlje, Trg
revolucije 25b, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-222, faks 0601/26-443, kon-
taktna oseba je Ivan Rebolj oziroma Branko
Božjak.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 10. 1998 za 65.000 SIT za vsa razpi-
sana dela oziroma 20.000 SIT za posamez-
no vrsto del.

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo za vsa dela ali za
posamezna navedena dela. Prav tako je
možno dvigniti razpisno dokumentacijo za
posamezna obrtniška dela. Dvig dokumen-

tacije je potrebno predhodno najaviti ter do-
staviti potrdilo o plačilu razpisne dokumen-
tacije na račun številka APP
52700-601-10264.

Rudis, d.d., Trbovlje

Št. 240/98 Ob-6996
Na podlagi prvega odstavka 18. člena

Zakona o javnih naročilih naročamo objavo
ponovnega javnega razpisa raziskovalnih
projektov za podporo uvajanja ukrepov pri-
bliževanja zahtevam okoljske zakonodaje

razpis
raziskovalnih projektov za podporo

uvajanja ukrepov približevanja
zahtevam okoljske zakonodaje

I. Naročnika: Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana, in Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
Ljubljana.

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

III. Predmet razpisa je izbira izvajalcev za
prednostne raziskovalne tematike Mini-
strstva za okolje in prostor, pri čemer je
razpis tematsko naravnan na uvajanje ukre-
pov približevanja zahtevam okoljske zako-
nodaje v Evropski Uniji kot mednarodnim
sporazumom na področju varstva okolja.

Razpisana raziskovalno-razvojna pro-
jekta:

1. Raziskava družbenega konteksta iska-
nja odlagališč odpadkov

Cilj: določiti smernice pri iskanju lokaci-
je za odlagališče odpadkov s poudarkom na
parametrih družbene narave. Na podlagi iz-
delanih smernic razdelati načrt aktivnosti
družbenega konteksta iskanja lokacije za
odlagališče nizko in srednje radkioaktivnih
odpadkov v Sloveniji.

2. Raziskava o oblikovanju strategij
zmanjševanju toplogrednih plinov in ocena
učinkovitosti

Cilj: izdelati metodologijo za oblikovanje
in evalvacijo strategij zmanjševanja emisij
toplogrednih plinov ter uporabiti metodolo-
gijo na vzorčnem primeru energetike ter pro-
metu.

Okvirna vrednost obeh projektov:
9,000.000 SIT.

IV. Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
zakon o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 8/91), pravilnik o ciljnih raziskovalnih
programih za podporo strateškega razvoja
Slovenije na posameznih področjih (Ur. l.
št. 22/98 in 34/98) , ugotovitveni sklep št.
CRP-239/98-AP.

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

izvedbe do 31. januarja 1999.
– za raziskavo pod točko III.2. je rok

izvedbe do 31. marec 1999.
VI. Prijavne obrazce z navodili dvignejo

prijavitelji od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije do izteka prijavnega ro-
ka pri vratarju Ministrstva za znanost in teh-
nologijo, Slovenska cesta 50, Ljubljana.

VII. Pisne ponudbe z oznako “Ne odpiraj
- Razpis za CRP - in navedbo raziskoval-
no-razvojnega projekta” morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Mini-

strstva za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana. Ovojnica s ponudbo mora
prispeti na naslov ne glede na vrsto preno-
sa te pošiljke do vključno 23. 10. 1998 do
14. ure. Ponudbe bo po preteku tega roka
odprla komisija za odpiranje ponudb.

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

VIII. Odpiranje ponudb bo 26. 10. 1998
ob 11. uri na sedežu Ministrstva za znanost
in tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.

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

– Ministrstvo za znanost in tehnologijo
25 %,

– Ministrstvo za okolje in prostor 75 %.
X. Na razpis se lahko prijavijo pravne in

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

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

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

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

XII. Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom so možne v pisni obliki na naslovih:
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slo-
venska 50, Ljubljana, tel. 13-11-107, Alja-
na Pogačnik in na Ministrstvu za okolje in
prostor, Dunajska 48, Ljubljana, telefon
17-87-400 Alenka Manfreda.

XIII. Predlagatelji ponudb bodo obvešče-
ni o izbiri projektov najkasneje do 3. 11.
1998.

XIV. Prvi neuspeli razpis za to naročilo je
bil objavljen dne 4. 9. 1998 v Uradnem listu
RS, št. 61 pod št. 208/98.

Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-7000
Na podlagi 12. člena pravilnika o merilih

in pogojih za uporabo sredstev fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki
Sloveniji (Ur. l. RS, št. 67/98) (v nadaljeva-
nju: pravilnik), Fundacija za financiranje
športnih organizacij v Republiki Sloveniji,
Ljubljana, Trubarjeva 77 (v nadaljevanju fun-
dacija) objavlja



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 67 / 2. 10. 1998 / Stran 6481

javni razpis
za uporabo sredstev fundacije za
financiranje športnih organizacij v

Republiki Sloveniji v letu 1999
1. Predmet razpisa in višina razpisanih

sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajal-

cev programov, in sicer do naslednjih višin:
– športne dejavnosti 400 mio SIT, in si-

cer
a) za dejavnosti vrhunskega športa - pro-

grame reprezentanc 160 mio SIT,
b) za dejavnosti športne vzgoje otrok in

mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport - programe reprezentanc 160 mio
SIT,

c) dejavnosti interesne športne vzgoje
otrok in mladine, športne dejavnosti študen-
tov in športna rekreacija 80 mio SIT;

– gradnje športnih objektov 400 mio SIT;
– raziskovanja in razvoja športa 72 mio

SIT;
– založništva v športu 18 mio SIT.
2. Pogoji sofinanciranja:
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne

osebe javnega ali zasebnega prava in za-
sebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje
za izvajanje dejavnosti na področju športa.

2.2. Finančni pogoji sofinanciranja
Pridobljena sredstva po tem razpisu lah-

ko predstavljajo:
– pri športni dejavnosti največ 50% vred-

nosti dejavnosti,
– pri gradnji športnih objektov največ

30% predračunske vrednosti celotne inve-
sticije,

– pri raziskovanju in razvoju športa naj-
več 75% vrednosti programa,

– pri založništvu v športu največ 70%
stroškov.

2.3. Ostali pogoji sofinanciranja
2.3.1. Za sofinanciranje športne dejav-

nosti lahko kandidirajo izvajalci, če:
– so pri dejavnosti vrhunskega športa v

programe reprezentanc vključeni športniki
mednarodnega, svetovnega in perspektiv-
nega razreda,

– so pri dejavnosti športne vzgoje otrok
in mladine v programe reprezentanc vklju-
čeni športniki, usmerjeni v kakovostni in vr-
hunski šport,

– za dejavnosti interesne športne vzgoje
otrok in mladine, športne dejavnosti študen-
tov, športne rekreacije in druge športne de-
javnosti, predložijo predvideno število vklju-
čenih udeležencev.

Vsi izvajalci morajo predložiti natančno
vsebino programa, delo strokovnega in or-
ganizacijskega kadra, materialne stroške in
finančni načrt programa.

2.3.2. Za sofinanciranje gradnje šport-
nih objektov lahko kandidirajo lastniki šport-
nih objektov oziroma investitorji novograd-
nje, rekonstrukcije, adaptacije ali vzdrževal-
nega dela na športnih objektih, in sicer:

– za sofinanciranje novogradenj in rekon-
strukcij športnih objektov investitorji, ki pred-
ložijo lokacijsko dokumentacijo in investicij-
ski program,

– za sofinanciranje adaptacij in vzdrže-
vanj športnih objektov investitorji, ki predlo-
žijo investicijski program in odobreno pri-
glasitev del pristojnega upravnega organa.

Za dokazovanje javnega interesa v inve-
sticijah, ki bodo kandidirale za sredstva fun-
dacije, je treba predložiti program nacional-
ne panožne športne zveze ali občinske
športne zveze ali občine, ki je potrjen s
strani pristojnega organa in iz katerega bo
razvidna vloga, položaj in pomen športnega
objekta in investicije.

Investitorji morajo s sredstvi, pridobljeni-
mi s strani fundacije, razpolagati v skladu z
zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 24/97).

2.3.3. Za sofinanciranje raziskovanja in
razvoja športa lahko kandidirajo izvajalci, ki
predložijo projekt, iz katerega mora biti raz-
vidna vsebina in natančni finančni načrt.

Za sofinanciranje nakupa tehnologij, ki
so potrebne za spremljanje in razvoj trenin-
ga in programov spremljanja in razvoja tre-
ninga, morajo izvajalci programov dokazati
prostorske, kadrovske in tehnološke zmož-
nosti, ki omogočajo izvedbo programov, ter
imeti zagotovljeno najmanj 50% sredstev iz
drugih virov.

Izvajalci manjkajočih programov za stro-
kovno usposabljanje in izobraževanje v špor-
tu morajo dokazati, da imajo za izvedbo pro-
gramov usposabljanja in/ali izobraževanja
ustrezno koncesijo Ministrstva za šolstvo in
šport.

Kandidati za štipendije za usposabljanje
in izobraževanje strokovnih delavcev v špor-
tu lahko kandidirajo za štipendije doma in v
tujini. Imeti morajo mnenje ustrezne nacio-
nalne športne zveze. Za domače programe
morajo dokazati, da se bodo udeležili pro-
gramov usposabljanja in izobraževanja z
ustrezno koncesijo Ministrstva za šolstvo in
šport.

Za sofinanciranje programov znanstveno
raziskovalnih projektov lahko kandidirajo iz-
vajalci, ki imajo znanstveno raziskovalne pro-
jekte sofinancirane v okviru Ministrstva za
znanost in tehnologijo (aplikativni projekti,
CRP) oziroma tisti, ki bodo to potrdilo lahko
predložili do 20. februarja.

2.3.4. Za sofinanciranje založništva v
športu lahko kandidirajo tisti, ki predložijo
vsebinski opis dela in natančni finančni na-
črt.

Za sofinanciranje strokovnih knjig mora-
jo kandidati pred izvedbo sofinanciranja
predložiti pozitivno mnenje dveh recenzen-
tov. Enega recenzenta določi svet fundaci-
je, drugega pa Fakulteta za šport ali pristoj-
na nacionalna panožna športna zveza.

Za sofinanciranje strokovnih in znanstve-
nih revij oziroma delov revij s strokovno ali
znanstveno tematiko mora kandidat predlo-
žiti mnenje Olimpijskega komiteja Slovenije
- Združenja športnih zvez, Fakultete za šport
ali pristojne nacionalne panožne športne
zveze.

3. Rok in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo kan-

didati poslati s priporočeno pošiljko ali od-
dati osebno na naslov Fundacija za financi-
ranje športnih organizacij v Republiki Slove-
niji, Trubarjeva 77, 1000 Ljubljana, s pripi-
som “javni razpis”, najkasneje do 15.
decembra 1998.

4. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati:
– izpolnjen obrazec FŠO 1999;
– osnovne podatke kandidata, in sicer
a) dokazilo o usposobljenosti (ustrezna

odločba o registraciji) in
b) zaključni račun za preteklo leto, potr-

jen s strani Agencije za plačilni promet, za
vse pravne osebe javnega ali zasebnega
prava oziroma dohodninsko odločbo za za-
sebnike;

– podatke o višini potrebnih sredstev;
– dokazila o višini drugih sredstev;
– mnenje ustrezne nacionalne športne

zveze ali druge krovne organizacije;
– dokazila o izpolnjevanju ostalih pogo-

jev, navedenih v tem javnem razpisu.
5. Informiranje kandidatov
Vse informacije so na voljo na spletnih

straneh na naslovu http://www.si-
gov.si/fso/. Za dodatne informacije lahko
kandidati pisno zaprosijo fundacijo oziroma
ustno na tel. 061/134 46 47, vsak dan
med 10. in 12. uro. Kontaktna oseba je
Aleksandra Blagojević.

6. Postopek obravnave vlog
Izvajalce letnega programa fundacije iz-

bere svet fundacije na podlagi meril za izbor
izvajalcev določenih v pravilniku in sprejme
razdelitev sredstev na podlagi predlogov
strokovnih komisij sveta fundacije.

Če razpisna komisija ob odpiranju vloge
ugotovi, da le-ta ne vsebuje vseh zahteva-
nih dokazil, kandidata opozori na nepopol-
nost vloge in mu določi dodatni petdnevni
rok za dopolnitev vloge. V kolikor kandidat v
določenem roku ne dopolni vloge, komisija
tako vlogo zavrže in kandidata o tem obvesti
v osmih dneh po izteku dodatnega roka.

Med vrednotenjem vlog lahko komisija
od kandidatov zahteva dodatne informacije,
podatke in neodvisna strokovna mnenja na
stroške kandidata. Če kandidat zahtevanih
dodatnih informacij oziroma dokumentacije
ne dostavi v zahtevanih rokih, se svet funda-
cije odloča na osnovi znanih podatkov.

Svet fundacije bo po končanem vredno-
tenju sprejel sklep o dodelitvi sredstev in
obvestil vse kandidate, uvrščene v vredno-
tenje, in sicer najkasneje do 31. marca
1999.

Fundacija za financiranje
športnih organizacij
v Republiki Sloveniji

Ob-7013
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-

suplje, na podlagi 19. člena odloka o pode-
litvi koncesije za pregledovanje, nadzorova-
nje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vo-
dov in zračnikov zaradi varstva zraka (Ur. l.
RS, št.15/98) in sklepa župana Občine Gro-
suplje o ponovnem pričetku postopka jav-
nega razpisa za pridobitev koncesionarja za
opravljanje dimnikarske službe v Občini Gro-
suplje, št. 354-1/97 z dne 21. 9. 1998,
objavlja

ponovni javni razpis
za pridobitev koncesionarja za

opravljanje dimnikarske službe v
Občini Grosuplje

1. Koncedent: Občina Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje.
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Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Št. 906/98 Ob-6943
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: TDR, d.o.o., Tovarniška 51,

2342 Ruše.
Predmet prodaje: 308 navadnih delnic

Banke Celje, d.d., na ime po ceni 15.500
SIT za delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim sporo-
čilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 24. 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, d.d.

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-6863
Na podlagi 454. člena ZGD objavljamo

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet po direktorju in edinemu

družabniku družbe Marmor Železniki,
d.o.o., Boštanj, Dol. Boštanj 56e, Boštanj,
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

2. Predmet razpisa je pridobitev konce-
sionarja za izvajanje gospodarske javne služ-
be pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov z
namenom varstva zraka v Občini Grosuplje
– dimnikarska služba.

3. Koncesija za opravljanje dimnikarske
službe bo podeljena za celotno območje
Občine Grosuplje.

4. Trajanje koncesije: pet let od podpisa
koncesijske pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenosti in sposobnosti za iz-
vajanje del,

– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– ponudbene cene za storitve po popisu

koncedenta,
– kvaliteta in ustreznost programa izvaja-

nja dimnikarske službe.
6. Rok za dostavo ponudb je 17. 11.

1998 do 8.30 na naslov: Občina Grosuplje,
Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponudbe morajo
biti dostavljene osebno, in sicer v zaprti ku-
verti z navedbo naslova ponudnika in z ozna-
ko “Dimnikarska služba II. – Ne odpiraj”. Po-
nudbe, ki bodo poslane po pošti ali dostav-
ljene po preteku razpisanega roka, bo kon-
cedent zavrnil in neodprte vrnil pošiljatelju.

7. Odpiranje ponudb bo 17. 11. 1998
ob 9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje
(II. nad.), Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponud-
niki, ki bodo prisotni na javnem odpiranju
ponudb, morajo predložiti komisiji pismeno
pooblastilo.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa oziroma o sklepu koncedenta obveščeni
v 20 dneh od dneva odpiranja ponudb. V
postopku pred izdajo odločbe o izbiri konce-
sionarja imajo vsi ponudniki položaj stranke.

9. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure na Občini
Grosuplje, Kolodvorska 2, pri Poloni Jer-
lah, tel. 761-211. Za dodatne informacije
lahko kandidati pisno zaprosijo Urad za ko-
munalno infrastrukturo Občine Grosuplje,
Kolodvorska 2, Grosuplje, do vključno
10. 11. 1998. Odgovori, pomembni za vse
kandidate, bodo poslani na naslove vseh, ki
bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.

Občina Grosuplje

Ob-7028
DARS, Družba za avtoceste v Republiki

Sloveniji d.d., v sodelovanju z Inženirsko
zbornico Slovenije in strokovnimi društvi ob-
javlja

rezultate državnega, javnega natečaja
oziroma zbiranja predlogov

za pridobitev natečajnih rešitev za
most čez Muro

Ocenjevalna komisija v naslednji sestavi:
Predsednik: doc. dr. Janez Reflak, dipl.

inž. gradb., predstavnik IZS.
Člani: Anton Brodnjak, dipl. inž. gradb. -

namestnik predsednika,
prof. dr. Milenko Pržulj, dipl. inž. gradb.,
prof. dr. Franc Cafnik, dipl. inž. gradb.,

predstavnik IZS,
Jože Klenovšek, dipl. inž. gradb.,
prof. Dušan Ogrin, dipl. inž. agr., pred-

stavnik IZS - DKAS,

mag. Tomaž Kancler, dipl. inž. arh.,
predstavnik IZS - ZDAS,

mag. Miran Gajšek, dia., predstavnik IZS
- DUPPS,

Janez Nered, dipl. inž. grad., predstav-
nik IZS.

je podelila naslednje nagrade:
– 1. nagrado v višini 4,000.000 SIT re-

šitvi “Harfa“ podvarianta “Harfa 1“
vodja projekta: Vukašin Ačanski, dipl. inž.

gradb.,
oblikovalec: mag. Peter Gabrijelčič, dipl.

inž. arh.,
sodelavci: Dobroslav Čabrilo, dipl. inž.

gradb.,
mag. Marko Završki, dipl. inž. gradb.,
Tatjana Peteršič-Henčič, dipl. inž.

gradb.,
Emir Cerić, inž. gradb.,
Jerneja Ačanski, dipl. inž. arh.,
Tadej Veber, dipl. inž. arh.
– 2. nagrado v višini 3,000.000 SIT re-

šitvi “Brod 2“
avtorjem: Viktor Markelj, dipl. inž. gradb.,
Marjan Pipenbaher, dipl. inž. gradb.,
Bogdan Reinchenberg, dipl. inž. arh.
in sodelavcem: Miran Štern, dipl. inž.

gradb.,
Dušan Rožič, dipl. inž. gradb.,
Igor Peternel, inž. gradb.,
Janez Roš, dipl. inž. arh.,
Milena Karner, grad. teh.,
Mihael Marinčič, grad. inž.,
Martin Uršič, dipl. inž. arh.,
Gregor Reinchenberg, absol. arh.,
Saša Rek, absol. arh.
– 3. nagrado v višini 2,000.000 SIT re-

šitvi “Brod 3“
avtorjem: Viktor Markelj, dipl. inž. gradb.,
Marjan Pipenbaher, dipl. inž. gradb.,
Bogdan Reinchenberg, dipl. inž. arh.
in sodelavcem: Miran Štern, dipl. inž.

gradb.,
Dušan Rožič, dipl. inž. gradb.,
Igor Peternel, ingž.gradb.,
Janez Roš, dipl. inž. arh.,
Milena Karner, grad. teh.,
Mihael Marinčič, grad. inž.,
Martin Uršič, dipl. inž. arh.,
Gregor Reinchenberg, absol. arh.,
Saša Rek, absol. arh.
– nadomestilo v višini 400.000 SIT reši-

tvi “Veter“
avtorjem: Peter Koren, dipl. inž. gradb.,
mag. Samo Mikluš, dipl. inž. gradb.,
Gorazd Črnko, dipl. inž. gradb.,
Ivo Žnidaršič, dipl. inž. arh.
sodelavcem: Andrej Zupančič, grad.

tehn.,
Nenad Vratarič, diplomant arh.
– odkup v višini 400.000 SIT rešitvi

“57627“
avtorjem: Jelenko Ačanski, dipl. inž.

gradb.,
Janko Ivančič, inž. grad.,
Jurij Sadar, dipl. inž. arh.,
Boštjan Vuga, dipl. inž. arh.,
Simona Muc, dipl. inž. arh.,
Anton Žižek, dipl. inž. arh.,

Matej Kučina, dipl inž. kraj. arh.
– odkup v višini 200.000 SIT rešitvi “Lo-

čec“, podvarianta “Roke“
avtorjem: Gregor Gruden, dipl. inž.

gradb.,
mag. Dimitar Najdovski, dipl. inž. gradb.,
Vid Ratajc, dipl. inž. arh.
sodelavci: Miro Rodič, dipl. inž. grad.,
Mojca Močilnik, študentka.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
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Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

V sklicu 2. skupščine družbe Iskra Si-
stemi, d.d., Ljubljana, objavljene v Urad-
nem listu RS, št. 64-65 z dne 25. 9. 1998
se 3. točka popravi in pravilno glasi:

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, in sicer v
breme rezerv v znesku 173,356.504 SIT
in v breme revalorizacije rezerv v znesku
152,449.346,24 SIT.

Uredništvo

Št. 1553 Ob-6862
Uprava družbe na podlagi 7. točke statu-

ta Embalaža – podjetje za predelavo valovi-
tega kartona in papirja ter trgovino, d.d.,
Maribor, Meljska c. 86, sklicuje

2. skupščino
družbe Embalaža, d.d., Maribor,

ki bo v sredo, 4. novembra 1998, na
sedežu družbe v Mariboru, Meljska c. 86, s
pričetkom ob 13. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, predhodna ugo-

tovitev udeležbe in izvolitev predsednika
skupščine ter dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: za predsednika 2. skup-
ščine Embalaža, d.d., se izvoli Franca Jeri-
na, predsednika nadzornega sveta, za pre-
števalki glasov se določi Branko Sobočan
in Vlasto Peric.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1997 z revizij-
skim poročilom in mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe v letu
1997 na podlagi poročila o opravljeni revizi-
ji računovodskih izkazov za leto 1997 in
mnenja nadzornega sveta.

3. Sklep o delitvi dobička za poslovno
leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta družbe
čisti dobiček na dan 31. 12. 1997 v višini
16,391.468,16 SIT ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: za revizijski pregled po-
slovanja družbe v letu 1998 se imenuje re-
vizijsko hišo Podboršek, k.d.

5. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razreši se član nadzor-

nega sveta mag. Andrej Ručigaj.
6. Izvolitev člana nadzornega sveta druž-

be.
Predlog sklepa: za člana nadzornega

sveta se izvoli Karel Korošec, dipl. ek., sta-
nujoč v Ljubljani, Maroltova 11.

Celoviti predlogi sklepov in gradiva k po-
sameznim točkam dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled v finančno-računovod-
skem sektorju družbe, od ponedeljka do

petka od 12. do 14. ure, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
katerih pisno napoved njihove udeležbe je
družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 13.30, v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča, ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Embalaža, d.d., Maribor
uprava

nadzorni svet

Ob-6875
Na podlagi 7.3. točke statuta Maribor-

ske livarne Maribor, d.d., Oreško nabrežje
9, Maribor, uprava družbe sklicuje

2. sejo skupščine
delniške družbe Mariborske livarne

Maribor, d.d.,
ki bo 5. 11. 1998 ob 15. uri, v Maribor-

ski livarni Maribor, d.d., v jedilnici hale A,
Oreško nabrežje 9, Maribor, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči

skupščine in verifikacijska komisija v sestavi
predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav
Bohinc, dipl. jur.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1996
in 1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1996 in 1997.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
in delitvi dobička.

Predlog sklepa: dobiček leta 1997 v vi-
šini 156,990.292,41 SIT se razporedi za
pokrivanje izgube iz preteklih let, ki znaša
na dan 31. 12. 1997 skupaj z revalorizacij-
skim popravkom izgube 1.085,700.167,45
SIT. Ostanek nepokrite izgube v višini
928,709.875,04 SIT se krije iz sredstev
rezerv v višini 494,603.018,15 SIT in iz
sredstev revalorizacijskega popravka rezerv
434,106.856,89 SIT po stanju na dan 1. 1.
1998.

5. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 1998

se imenuje revizijska družba Abeceda,
d.o.o., iz Ptuja.

Predlagatelj sklepov pod 2., 3. in 4. toč-
ko je uprava, pod 5. točko pa nadzorni svet.

Nadzorni svet je oblikoval k 3. in 4. točki
pozitivno mnenje.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev bo na vpogled v tajništvu družbe
MLM, d.d., vsak delovnik med 11. in 13.
uro. Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Nasprotni predlogi delničarjev k po-
sameznim točkam dnevnega reda morajo
biti v pisni obliki obrazloženi in vloženi v 7
dneh po objavi tega sklica v tajništvu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-

stopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoji
za udeležbo na skupščini in glasovalno pra-
vico lahko uresničujejo delničarji, njihovi za-
stopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred za-
sedanjem skupščine v tajništvu MLM, d.d.,
pisno prijavijo svojo udeležbo.

Zaradi vzpostavitve evidenc in morebit-
nega prevzema glasovnic delničarje napro-
šamo, da pridejo na skupščino pred zase-
danjem. Delničarji oziroma njihovi pooblaš-
čenci izkažejo svojo identiteto z osebnim
dokumentom ali pisnim pooblastilom, zako-
niti zastopniki z izpisom iz sodnega registra
in osebnim dokumentom.

Jedilnica hale A bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje v istih prostorih. Skupš-
čina bo takrat ponovno odločala, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Mariborska livarna Maribor, d.d.
uprava

Ob-6898
Uprava s soglasjem nadzornega sveta

na podlagi 36. točke statuta delniške druž-
be sklicuje

tretjo skupščino
delniške družbe Liko, lesna industrija

Vrhnika, d.d.,
ki bo v četrtek 5. novembra 1998, ob

16. uri, v sejni sobi na sedežu družbe Verd
100a, Vrhnika.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev pred-

sednika, dveh preštevalcev glasov in potrdi-
tev notarja.

Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
kandidati za predsednika skupščine in za
dva preštevalca glasov. Potrdi se predlaga-
ni notar.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-

ščina sklepčna.
3. Odločanje o sklepu o izgubi za leti

1995 in 1996.
Predlog sklepa: izguba po bilanci za leto

1995 v višini 157,466.000 SIT se pokriva
tako, da se za enak znesek zmanjšajo neob-
vezne rezerve.

Izguba po bilanci za leto 1996 v višini
200,797.000 SIT se pokriva tako, da se za
enak znesek zmanjšajo neobvezne rezerve.

4. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1997.

5. Odločanje o sklepu o dobičku za leto
1997.

Predlog sklepa: čisti dobiček za leto
1997 v višini 46,236.000 SIT se začasno
ne razporedi.

6. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja za revizijo računovodskih izkazov za leti
1998 in 1999.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov za leti 1998 in 1999 se imenu-
je revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po poob-
laščencu oziroma zakonitem zastopniku, in
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sicer z glasovnicami, ki jih prejme delničar
ob vstopu v sejno sobo.

Skupščina bo sklepčna, če bo zastopa-
nega vsaj 15% osnovnega kapitala. V pri-
meru, da skupščina ne bo sklepčna, bo
skupščina istega dne ob 17. uri v istem
prostoru in z istim dnevnim redom. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino je na vpogled del-
ničarjem v tajništvu družbe Verd 100a, vsak
delovni dan v tednu med 11. in 13. uro.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo v tajništvu družbe
pol ure pred pričetkom skupščine.

Liko Vrhnika, d.d.,
uprava

Ob-6900
Uprava s soglasjem nadzornega sveta

delniške družbe Termo, d.d., Škofja Loka,
na podlagi 8.1. člena statuta delniške druž-
be sklicuje

tretjo skupščino
delniške družbe,

ki bo dne 5. 11. 1998, ob 16. uri v veliki
predavalnici Srednje kovinarske in cestno-
prometne šole v Škofji Loki, Podlubnik 1B
(ob hali Poden).

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Skupščina sprejme predlog za izvolitev
delovnih teles skupščine.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za 1997 s predlogom delitve do-
bička.

Predlog sklepa:
2.1. Sprejme se letno poročilo za leto

1997.
2.2. Nerazporejeni dobiček iz preteklih

let v višini 111,388.688,59 SIT skupaj z
revalorizacijskim popravkom do 31. 12.
1997 v višini 37,398.716 SIT ter dobiček
iz leta 1997 v višini 310,144.338,58 SIT, v
skupni višini 458,931.743,46 SIT se raz-
poredi:

– za rezerve družbe – 168,027.551,73
SIT,

– za dividende družbe – 122,876.640
SIT,

– nerazporejeni dobiček –
168,027.551,73 SIT.

Dividende pripadajo delničarjem, ki so
na dan sklica skupščine vpisani v delniško
knjigo družbe, in sicer v znesku 72 SIT (bru-
to) na delnico in se delničarjem izplačajo do
28. 2. 1999.

2.3. Družba oblikuje sklad lastnih delnic
za namene iz 240. člena ZGD, in sicer iz
sredstev rezerv, do višine 10% osnovnega
kapitala družbe.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov Terma, d.d., Škofja Loka za
1998 se imenuje predlagana revizijska druž-
ba ITEO Revizija, Podjetje za revizijo Ljub-
ljana, d.o.o.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v pravnih službi

družbe v prostorih Terma, d.d., Škofja Lo-
ka, Trata 32, vsak delovni dan v tednu med
11. in 13. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini predhodno
pisno najavijo upravi družbe najkasneje v
roku 3 dni pred zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po poob-
laščencu oziroma zastopniku, in sicer na pod-
lagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vsto-
pu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in mora biti pred
pričetkom skupščine predloženo družbi.

Skupščina je sklepčna, če bo prisotnih
več kot 15% vseh glasov. V primeru, da
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine družbe istega dne ob
17. uri, na mestu prvega sklica. Ob ponov-
ljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasite pol ure pred pri-
četkom skupščine.

Termo, d.d., Škofja Loka
uprava

Ob-6901
V skladu s 6.3. točko statuta družbe Kon-

grad, gradbeno, obrtno, instalacijsko in proi-
zvodno podjetje, d.d., Tovarniška 3, Slo-
venske Konjice, uprava družbe sklicuje

3. redno sejo
skupščine delničarjev

družbe Kongrad, gradbeno, obrtno,
instalacijsko in proizvodno podjetje,

d.d., Tovarniška 3, Slovenske Konjice
Skupščina delniške družbe bo dne 3.

novembra 1998 ob 17. uri na turistični kme-
tiji Urška, Križevec 11a, Stranice.

Dnevni red:
1. Prijava delničarjev in razdelitev glasov-

nic.
2. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
3. Izvolitev predsednika skupščine in

dveh preštevalcev glasov.
4. Poslovno poročilo za leto 1997.
5. Obravnava in sprejem sklepa o ime-

novanju revizorja.
6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
7. Poročilo predsednika nadzornega

sveta za leto 1998.
8. Delitev dobička za leto 1998.
9. Pobude in vprašanja delničarjev.
Pravico do glasovanja na skupščini ima-

jo vsi delničarji družbe. Delničarji lahko gla-
sujejo na podlagi glasovnic osebno ali po
pooblaščencu, ki se mora izkazati s pisnim
pooblastilom. Zaradi ugotovitve števila gla-
sov in razdelitve glasovnic morajo delničarji,
ki želijo na skupščini uveljaviti pravico do
glasovanja, prijaviti svojo udeležbo na
skupščini na dan sklica skupščine med
12. in 15. uro.

Skupščina veljavno odloča z večino gla-
sov, če je na seji prisotnih več kot 15%
vseh glasov delničarjev. V primeru neuspe-
šnega sklica bo ponovna seja skupščine
istega dne v istem prostoru in z istim dnev-
nim redom ob 18. uri. Na ponovnem zase-

danju skupščina odloča z večino glasov na
seji prisotnih delničarjev.

Predlogi sklepov s predlogi za glasova-
nje k posameznim točkam dnevnega reda
in obrazložitve predlogov sklepov delničar-
jem ter pooblastila za glasovanje na skupš-
čini so poslana delničarjem.

Kongrad, d.d., Slovenske Konjice

Ob-6910
Na podlagi zakona o gospodarskih druž-

bah in 7.3. točke statuta delniške družbe
Grad, Obrtno gradbeno podjetje, d.d., Bled,
Grajska 44, sklicujem

3. sejo skupščine družbe
OGP GRAD, d.d., Bled,

ki bo dne 5. 11. 1998 ob 13. uri, na
sedežu družbe na Bledu, Grajska 44 in
predlagam naslednjii dnevni red s predlogi
sklepov:

1. Ugotovitev sklepčnosti in otvoritev
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine družbe.

2. Sprejem predlaganega dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: potrdi se dnevni red
skupščine družbe.

3. Izvolitev predsednika skupščine, pre-
števalca glasov in potrditev notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, preštevalec glasov in potrdi no-
tar za sestavo notarskega zapisa skupšči-
ne.

4. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe za leto 1997.

Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-
zornega sveta: skupščina sprejme letno po-
ročilo o poslovanju v letu 1997 z mnenjem
nadzornega sveta družbe in z revizijskim po-
ročilom revizijske hiše Podboršek, k.d.,
Ljubljana.

5. Odločanje o pokrivanju izgube in raz-
poreditvi dobička.

Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-
zornega sveta: skupščina sprejme sklep o
razporeditvi dobička iz leta 1996 in o pokri-
vanju izgube iz let 1993, 1994 in 1997.

6. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

log sklepa uprave o spremembi statuta druž-
be.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji za udeležbo in glasovalno pravico

na skupščini družbe:
A) Skupščine družbe se lahko udeležijo

delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki
in pooblaščenci, ki so najkasneje 10 dni
pred zasedanjem skupščine vpisani kot
imetniki delnic v delniško knjigo. Vsak delni-
čar ali pooblaščenec prijavi svojo udeležbo
na skupščini najkasneje tri dni pred zaseda-
njem. Pisne prijave sprejema uprava.

B) Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov in obrazložitvijo bo na voljo na sedežu
družbe pri upravi družbe vsak delovni dan
med 12. in 14. uro.

C) Glasovanje o vsaki točki dnevnega re-
da bo potekalo javno.

D) Skupščina veljavno odloča, če so nav-
zoči delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15%
zastopanega osnovnega kapitala družbe.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri v istih prostorih. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

OGP Grad, d.d., Bled
direktor družbe

Ob-6911
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 37. člena statuta delniš-
ke družbe IMP Črpalke, d.d., Ulica Jožeta
Jame 12, Ljubljana, začasna uprava sklicu-
je

1. redno zasedanje
skupščine družbe IMP Črpalke, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v petek dne 6. 11. 1998 ob 14.

uri, v sejni sobi na sedežu družbe IMP Čr-
palke, d.d., Ulica Jožeta Jame 12, Ljublja-
na.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-
ščina sklepčna. Skupščina na predlog za-
časne uprave izvoli predsedujočega skupš-
čine, preštevalca glasov in imenuje notarja.

2. Sprejem poslovnika skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave skupščine sprejme poslovnik o delu
skupščine.

3. Poročilo začasne uprave o poteku
lastninskega preoblikovanja družbe IMP Čr-
palke, d.d.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave sprejme skupščina poročilo o pote-
ku lastninskega preoblikovanja družbe IMP
Črpalke, d.d.

4. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
začasne uprave in ob pozitivnem mnenju
začasnega nadzornega sveta sprejme poro-
čilo o poslovanju družbe za leto 1997 s
predlogom o pokritju izgub.

5. Sprejem sanacijskega programa druž-
be.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sa-
nacijski program družbe.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta skupščina imenuje pred-
lagane člane nadzornega sveta – predstav-
nike delničarjev.

7. Določitev višine povračila stroškov za
člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave
skupščina sprejme višino povračila stroš-
kov za člane nadzornega sveta.

8. Imenovanje revizorja za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov družbe za poslovno le-
to 1998.

Predlog sklepa: za revizorja računovod-
skih izkazov za leto 1998 se na predlog
začasnega nadzornega sveta imenuje pred-
lagana revizijska družba.

9. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino je delni-

čarjem na vpogled na sedežu družbe IMP
Črpalke, d.d., Ljubljana, Ulica Jožeta Jame

12, v tajništvu družbe, vsak delovni dan od
11. do 13. ure.

Predlogi delničarjev
Skupščina bo odločala o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Delničarji lahko teden dni po objavi
sklica skupščine podajo družbi predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprot-
ne predloge sklepov. Predlogi morajo biti
pisni in razumno utemeljeni. Družba bo os-
tale delničarje obvestila o teh predlogih.

Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice

Pravico udeležbe na skupščini in pravi-
co uresničevanja glasovalne pravice imajo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki, ki vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
in so 10 dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniški knjigi.

Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo
priložiti tudi pisno pooblastilo.

Kot datum prijave šteje datum, ko je druž-
be prejela obvestilo.

Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega re-

da je javno, glasuje se z glasovnicami, ki jih
delničarji prejmejo ob vstopu v sobo, kjer
zaseda skupščina.

Vsaka delnica šteje en glas, sklepi pa se
sprejemajo z navadno večino oddanih gla-
sov.

Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina, bo

odprt 15 minut pred začetkom zasedanja.
Pozivamo udeležence zasedanja, da se ja-
vijo ob odprtju prostora. Udeleženci se mo-
rajo identificirati, podpisati seznam udele-
žencev in prevzeti glasovnice.

Drugi sklic
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-

čna, bo ponovno zasedanje skupščine z is-
tim dnevnim redom istega dne, tj. 6. 11.
1998 ob 15. uri v istem prostoru. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

IMP Črpalke, d.d.,
začasna uprava
direktor družbe

Ob-6997
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 23. točke statuta delniš-
ke družbe Tehtnica Železniki, d.d., Železni-
ki, sklicujem

2. skupščino
družbe Tehtnica Železniki, d.d.,

ki bo v četrtek, 5. novembra 1998, ob
12. uri, na sedežu družbe, Na plavžu 79,
Železniki.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Izvoli se predsedujočega skupš-
čine in dva preštevalca glasov po predlogu
uprave.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Erika Braniselj.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo up-
rave o poslovanju družbe za leto 1997

skupaj z revizijskim mnenjem in mnenjem
nadzornega sveta.

3. Pokrivanje izgube za poslovno leto
1997.

Predlog sklepa: sprejme se poravnava
izgube za tekoče leto 1997 po predlogu
uprave in nadzornega sveta.

4. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-

ga sveta se za pooblaščenega revizorja za
leto 1998 imenuje revizijska družba LM Ve-
ritas, d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be vsak delovni dan od objave sklica do
pričetka skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Skupščina je sklepčna, če bo prisotnih
več kot 15% glasov. Če skupščina ob ob-
javljeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine istega dne ob 14. uri in
v istih prostorih. Po ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
za udeležbo na skupščini pisno prijavijo naj-
manj tri dni pred sejo skupščine.

Tehtnica Železniki,
Podjetje precizne mehanike in

elektronike, d.d.
direktor

Ob-6999
Uprava Indov, d.d., Ljubljana, Poljanska

95, vabi delničarje na

4. sejo skupščine
Indov, d.d., Ljubljana, Poljanska 95
Okrožno sodišče v Ljubljani je dne

11. 11. 1994 registriralo delniško družbo
in potrdilo statut. Uprava ugotavlja, da so s
tem izpolnjeni pogoji za sklic skupščine.
Uprava sklicuje skupščino dne 2. 11. 1998
ob 16.30 v sejni sobi družbe na Poljanski
95 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine. Iz-
volijo se delovna telesa skupščine – pred-
sednik, dva preštevalca, zapisnikar in notar.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: potrdi se predlagani dnevni red.
3. Obravnavanje revizijskega poročila za

poslovno leto 1997.
Predlog sklepa nadzornega sveta: poro-

čilo revizorja se vzame na znanje.
4. Obravnava in odločanje o letnem po-

ročilu za leto 1997 in programa za leto
1998.

Predlog sklepa uprave: sprejme se letno
poročilo za leto 1997 in program za leto
1998.

Mnenje nadzornega sveta: nadzorni svet
predlaga skupščini, da sprejme letno poro-
čilo za leto 1997 in program za leto 1998.
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5. Obravnava in odločanje o delitvi čiste-
ga dobička za leto 1997.

Predlog sklepa uprave: sprejme se pred-
lagana delitev čistega dobička za leto 1997.

Mnenje nadzornega sveta: nadzorni svet
predlaga skupščini, da sprejme predlagano
delitev čistega dobička za leto 1997.

6. Sprememba 30. člena statuta delniš-
ke družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se sklep v predloženem be-
sedilu.

7. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: razre-

šita se članici nadzornega sveta Irena Kra-
jnc-Kikelj in Andreja Medeved.

8. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za čla-
na nadzornega sveta se predlagata: Brigita
Vodlan in predstavnik Probanke Maribor.

9. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizorja se imenuje revizorska družbe KPMG,
d.o.o., Slovenija.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar

izkaže z začasnico oziroma s pisnim poob-
lastilom drugega delničarja in njegovo zača-
snico o vplačanih delnicah. Pooblastila za
zastopanje je potrebno deponirati v prosto-
rih tajništva delniške družbe na Poljanski 95
v Ljubljani vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Vsak notranji delničar ali njegov
pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo
na skupščini delničarjev najpozneje tri dni
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Prosimo delničarje, da se prijavijo v tajniš-
tvu družbe na Poljanski 95 v Ljubljani vsaj
pol ure pred začetkom zasedanja. V tajniš-
tvu so najavljeni udeleženci dolžni podpisati
seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti gla-
sovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini delničarjev in druga
gradiva.

Predlogi sprememb statuta delniške
družbe in drugi predlogi sklepov skupščine
za vsako točko dnevnega reda in gradivo
ter druge informacije so delničarjem na vpo-
gled v tajništvu družbe na Poljanski 95 v
Ljubljani, vsak dan od 8. do 11. ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh po
prejemu tega vabila svoje pripombe ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi.

Uprava družbe in nadzorni svet bosta o
utemeljenih predlogih sprejela svoja stališ-
ča in bosta o spreminjevalnih predlogih naj-
kasneje v roku 12 dni po sklicu skupščine
obvestila imenske delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Vabimo vas, da se skupščine polnošte-
vilno udeležite!

Indov, d.d.
Uprava družbe

Ob-6998
Na podlagi točke 6/3 statuta družbe To-

varna meril Kovine, proizvodnja kovinskih
meril, d.d., Slovenj Gradec in v skladu z

določbami zakona o gospodarskih družbah,
sklicujem

3. sejo skupščine
Tovarne meril Kovine, d.d.,

ki bo v četrtek, 5. 11. 1998 ob 14. uri
na sedežu družbe Slovenj Gradec, Pameče
153.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa:
1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Za predsednika skupščine se ime-

nuje Andreja Repnik- Petrič, za preštevalca
glasov se imenujeta Marjetka Kaker in Je-
senovec Dušan, za notarko pa Sonja Kralj iz
Slovenj Gradca.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ter re-
vizorja se sprejme letno poročilo uprave za
leto 1997, ki je vključno z bilanco uspeha in
bilanco stanja ter poslovnim poročilom pri-
loženo skupščinskemu zapisniku.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leto 1997 in delitev nerazpore-
jenega dobička za leto 1993 in 1994.

Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in ob pozitiv-

nem mnenju nadzornega sveta čisti dobi-
ček leta 1997 v višini 5,298.039,10 SIT
ostane nerazporejen.

2. Na predlog uprave in ob pozitiv-
nem mnenju nadzornega sveta se med del-
ničarje razporedi 2,649.019,55 SIT, za kar
se uporabi na dan 31. 12. 1997 revalorizi-
ran nerazdeljen dobiček iz leta 1993 v višini
1,537.779,60 SIT in del nerazdeljenega
dobička iz leta 1994 v višini 1,111.239,95
SIT.

3. Bruto dividenda na delnico znaša
20.50 SIT.

4. Dividenda se izplača delničarjem,
ki so vpisani v KDD na dan 5. 11. 1998.

5. Dividenda se izplača v 60 dneh po
skupščini.

4. Imenovanje revizorja delniške družbe
za revidiranje računovodskih izkazov za po-
slovno leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja računovodskih izkazov
za poslovno leto 1998 imenuje družba Loris,
d.o.o., revizija in storitve, Koroška cesta
47/I, Dravograd.

5. Vprašanja in pobude delničarjev
Udeležba na skupščini: skupščine se

lahko udeležijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastitvenega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini imajo del-

ničarji, ki so vpisani v delniško knjigo vsaj
10 dni pred dnem skupščine, oziroma nji-
hovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo
udeležbo na skupščini prijavijo osebno ali
pisno s priporočeno pošiljko, najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.

Gradivo za skupščino, bo na vpogled
vsak delovni dan v tajništvu družbe od 12.
do 15. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica. Če skupščina
ob napovedani uri ne bo sklepčna, nastopi
polurni odmor, po katerem se skupščina
zopet sestane. V tem primeru je skupščina
sklepčna, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Tovarna meril Kovine, d.d.
uprava

Ob-7017
Uprava družbe Trgovsko podjetje Cen-

ter, d.d., Celje, na predlog predlagatelja –
manjšinskih delničarjev Atena ena, d.d., Ate-
na dve, d.d., in Atena tri, d.d., Ljubljana
sporoča

nasprotni predlog

k dnevnemu redu sklica 3. skupščine
družbe Trgovska podjetja Center, d.d., Ce-
lje, ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 63/97 z
dne 18. 9. 1998 pod Ob-6535.

Nasprotni predlog je bil podan kot zah-
teva za dopolnitev dnevnega reda skupšči-
ne z dodatno novo, 8. točko dnevnega reda
ter kot predlog k 8. točki dnevnega reda:
odstop člana nadzornega sveta in imenova-
nje novega člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
Sprejme se na znanje odstop člana nad-

zornega sveta Mladena Stariha in se za no-
vega člana imenuje Ladislava Krivec z man-
datom do izteka mandata ostalih članov nad-
zornega sveta.

Obrazložitev:
Ker je Mladen Stariha, ki ga je predlaga-

la Atena, napovedal, da bo podal odstopno
izjavo kot član nadzornega sveta, predlaga-
mo, da skupščina sprejme njegov odstop in
da za novega člana nadzornega sveta z man-
datom do poteka mandata ostalih članov
imenuje Ladislavo Krivec, zaposleno v SKB
Banki, d.d., PE Celje, kot članico nadzor-
nega sveta.

T.P. Center, d.d., Celje
uprava d.d.,

direktor

Razne objave

Št. 357-8/97-03 Ob-6914
Občina Muta, Glavni trg 17, Muta, ob-

javlja na podlagi 47. člena zakona o stavb-
nih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97) in na
podlagi sprejetega sklepa na 40. redni seji
Občinskega sveta občine Muta dne 16. 9.
1998

oddajo zemljišča
zainteresiranim investitorjem za

gradnjo hotela po idejni zasnovi na
Muti

1. Predmet oddaje je zemljišče, name-
njeno za gradnjo hotela na Muti. Občina
Muta nudi kot svojo udeležbo brezplačno
komunalno opremljeno zemljišče.
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2. Idejno dokumentacijo si lahko intere-
senti ogledajo v upravi Občine Muta, Glavni
trg 17, Muta, vsak delovni dan od 8. do 13.
ure, do 7. 10. 1998.

3. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 10. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Muta, Glavni trg
17, 2366 Muta, tel. 0602/61-823 in faks
0602/61-114. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom “ponudba,
ne odpiraj” in z navedbo predmeta ponud-
be.

4. Javno odpiranje ponudb bo 8. 10.
1998 ob 17. uri, na naslovu: Občina Muta,
Glavni trg 17, Muta, tel. 0602/61-823, faks
0602/61-114. Odpiranje vodi Uljana Brun-
šek.

6. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 13. 10. 1998.

7. Dodatne informacije dobite na naslo-
vu: Občina Muta, Glavni trg 17, Muta, tel.
0602/61-823, kontaktna oseba je Silva
Skunik.

Občina Muta

Ob-6882
DAN – podjetje za usposabljanje in za-

poslovanje gluhih in naglušnih ter drugih
invalidov, d.d., Vojkova 78, Ljubljana, pre-
klicuje štampiljko pravokotne oblike, veliko-
sti 37 × 17 mm in vsebuje besedo DAN,
stiliziran sonček z naslednjimi številkami 12,
13, 30, 40 in 50, besedo DAN in skrajšano
firmo DAN, d.d., Ljubljana.

Št. 10/3198 Ob-6902
I & I, Avtobusni prevozi, d.d., Koper, Voj-

kovo nabrežje 32, Koper, preklicuje licenco
za opravljanje prevoza oseb v cestnem pro-
metu za avtobus reg. št. KP 24-45K, ki jo je
dne 17. 11. 1997 izdala Gospodarska zbor-
nica Slovenije.

Ažman, d.o.o., Tržaška 1, Lesce, prekli-
cuje dovolilnico za cestni tovorni promet z
nazivom Avstrija-bilateralna št. 006888.
s-67398

Ažman, d.o.o., Tržaška 1, Lesce, prekli-
cuje dovolilnico za cestni tovorni promet z
nazivom Avstrija-bilateralna št. 006886.
s-67399

Ažman d.o.o., Tržaška 1, Lesce, prekli-
cuje dovolilnico za cesti tovorni promet z
nazivom Avstrija-bilaterna št. 006887.
s-67400

Božičnik Ferdinand, Titova c. 71, Seno-
vo, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
19-0653/95. g-67454

Cirkulan Peter, Pot na Šmohor 6, Laško,
preklicuje priglasitveni list, št. 20-0496/96,
ERO 5617200, izdan pri DURS DU Celje,
izpostava Laško. g-67055

Gojak Marjan, Dole pri Škofljici 3, Ljub-
ljana, preklicuje originalni izvod priglasitve-
nega lista, opr. št. 28-0196/94, izdan dne
1. 4. 1994. s-67426

Habič Franc, Koblarji 85, Kočevje, pre-
klicuje priglasitveni list, opr. št.
27-0893/94, izdan dne 30. 5. 1994, iz-
bris prokurista z dne 28. 3. 1997. s-67132

Habič Franc, Koblarji 85, Kočevje, pre-
klicuje priglasitveni list, opr. št.
27-0893/94, izdan dne 30. 5. 1994.
s-67131

Hoedlmayr, d.o.o., Leskoškova 2, Ljub-
ljana, preklicuje uradno potrdilo za registra-
cijo vozila Citroen Saxo 1.1 i, št. šasije
VF7S1HDZF56625036, št. carinske dekla-
racije K4-52135/09091998. s-67065

KC Ljubljana, preklicuje štampiljko z vse-
bino: KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, In-
terna klinika, Klinični oddelek za kardiologi-
jo, Oddelek za dispanzersko in poliklinično
dejavnost, Ljubljana, Njegoševa 4, 2.
s-67519

Koritnik Janez, Zg. Stranje 3, Stahovica,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
15-0370/94 z dne 25. 5. 1994. s-67273

Kos Marjan, Koblarjeva 19, Ljubljana,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
28-0910-94, izdano 25. 5. 1994. s-67403

Muller, d.o.o., Majer 1, Črnomelj, pre-
klicuje servisno knjižico os. avt. KIA SEPHIA
1.5 I SLX, št. mot. B5338676, št. šasije
KNEFA2422V5219972. g-67306

Pekarna Pečjak, d.o.o, Dolenjska cesta,
Škofljica, preklicuje izjavo o ustreznosti vo-
zila, št. B 1002713 za vozilo Mercedez
Benz 412 D, št. šasije,
WDB9044131P796407. s-67300

Sajko Tonček, Rjavica 11, Rogaška Sla-
tina, preklicuje priglasitveni list, opr.št.
054-1134/97, izdan dne 1. 2. 1997.
p-67007

TAD EUROPE CORPORATION KERIN,
Podhruška n.h., Kamnik, preklicuje štam-
piljko pravokotne oblike z vsebino TAD
EUROPE CORPORATION KERIN, DRUŽ-
BA ZA PROIZVODNJO IN INVESTICIJSKI
INŽENIRING, D.O.O. s-67404

Alagić Kadira, Grohorjeva ulica 10, Kam-
nik, potni list št. AA 322123, izdala UE Kam-
nik. s-67119

Anastasovski Nevenka, Levstikova ulica
3, Kranj, potni list št. BA 025061, izdala UE
Kranj. s-67264

Anastasovski Todor, Levstikova ulica 3,
Kranj, potni list št. BA 718100, izdala UE
Kranj. s-67263

Antlej Albin, Bodrišna vas 14, Grobelno,
potni list št. AA 295239, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. p-67073

Antlej Nada, Bodrišna vas 14, Šmarje pri
Jelšah, potni list št. AA 087915. p-67059

Arčan Tatjana, Vrhe 37, Teharje, potni
list št. BA 240316, izdala UE Celje.
p-68003

Beljavski Aleksander, Arbajterjeva ulica
10, Ptuj, potni list št. BA 518593. s-67070

Božičnik Sinja, Grablovičeva 30, Ljublja-
na, potni list št. AA 872144. s-67099

Bogša Suzana, Prešernova 5a, Ljutomer,
potni list št. BA 259670, izdala UE Ljuto-
mer. p-67075

Bončina Matej, Log 98, Boštanj, potni
list št. BA 768558, izdala UE Sevnica.
p-67052

Borisov Vladimir, Cvetna pot 11, Porto-
rož, potni list št. AA 202767. s-67210

Brezigar Borut, Soška 14, Nova Gorica,
potni list št. BA 410995, izdala UE Nova
Gorica. g-67218

Bubnič Lorena, Strunjan 100, Portorož,
potni list št. BA 228023, izdala UE Piran.
g-67309

Budihna Vesna, Vodnikova 21, Dorn-
berk, maloobmejno prepustnico št. AI
11621, izdala UE Nova Gorica. g-67413

Budnar Maša, Ob gozdu 15, Brezovica,
osebno izkaznico št. 13764. s-67081

Colja Marvin, Preserje 4b, Branik, potni
list št. BA 177691, izdala UE Nova Gorica.
g-67223

Čekić Latif, Milčinskega ulica 7, Ljublja-
na, potni list št. BA 197186. s-67060

Čop Lidija, Gortanova ulica 14, Izola,
maloobmejno prepustnico, št. AI 1081.
p-67061

Čufer Angel, Rustenburg, Južnoafriška
Republika, preklic preklica potnega lista,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 64-65/98,
s-67049. s-67407

Derajić Sanja, Rozmanova 24 H5, Ilirska
Bistrica, potni list št. BA 659809. s-67299

Despot Dragica, Preglov trg 11, Ljublja-
na, potni list št. BA 110700. s-67097

Deu Meta, Aškerčeva 12, Piran, potni
list št. AA 207584, izdala UE Piran.
s-67366

Deu Rudolf, Mokrška 49b, Ljubljana,
potni list št. AA 42182, izdala UE Ljubljana.
s-67071

Docević Blage, Maistrova 10, Litija, pot-
ni list št. BA 6417. s-67243

Docević Igor, Maistrova 10, Litija, potni
list št. BA 685898. s-67241

Docević Saša, Maistrova 10, Litija, potni
list št. BA 685956. s-67240

Docević Snežana, Maistrova 10, Litija,
potni list št. BA 6355. s-67242

Dolenc Pavel, Bukov vrh 26, Polhov Gra-
dec, potni list št. AA 881258, izdala UE
Škofja Loka. s-67527

Drobne Milojka, Kristan vrh 46, Šmarje
pri Jelšah, potni list št. AA 082753.
p-67015

Drole Maja, Kidričeva 34a, Nova Gori-
ca, potni list št. AA 174574, izdala UE Nova
Gorica. g-67523

Ermenc Klemen, Meliše 7, Mozirje, pot-
ni list št. BA 408495. p-67031

Ferfila Robert, Senožeče 68, Senože-
če, potni list št. AA 553173. p-67011

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice
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Flis Miha, Taborska c. 35, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 30911. s-67526

Fogadić Ante, Ig 17, Ig, potni list št. AA
876433. s-67244

Gerčman Jože, Ozeljan 2, Nova Gorica,
potni list št. BA 257602, izdala UE Nova
Gorica. s-67367

Godler Jožef, Mladinska 8, Dobova, pot-
ni list št. AA 040177, izdala UE Brežice.
s-67437

Gorinjac Hilmija, Frankovo n. 42, Škofja
Loka, potni list št. AA 479938, izdala UE
Škofja Loka. s-67458

Gorinjac Sadika, Frankovo nas. 42,
Škofja Loka, potni list št. AA 657427, izdala
UE Škofja Loka. s-67459

Gramc Alenka, Vodnikova 38, Ljubljana,
potni list št. BA 129975. s-67052

Gril Lidija, Gašperičeva 50, Miklavž na
Dravskem polju, potni list št. BA 292510.
s-67298

Grilč Marjan, Ajševica 64d, Nova Gori-
ca, potni list št. AA 354892, izdala UE Nova
Gorica. -67311

Halavač Robert, Kosmačeva ul. 42, Lu-
cija, osebno izkaznico št. 26656. s-67346

Hamler Olga, Plitvički vrh 3, Gornja Rad-
gona, potni list št. BA 512290. p-67010

Horvat Robert, C. M. Tita 92/A, Jeseni-
ce, maloobmejno prepustnico, št. SOP
14908. p-67013

Horvat Tinka, Križna cesta 40, Hoče,
potni list št. BA 633752. p-67066

Hrovat Margareta, Puterlejeva 1, Ljublja-
na, potni list št. BA 707638. s-67045

Hrovat Saško, Puterlejeva 1, Ljubljana,
potni list št. AA 42611. s-67044

Jankovič Zlatko, Jakčeva ul. 8, Ljublja-
na, potni list št. AA 676428, izdala UE Ljub-
ljana. s-67266

Javornik Jožef, Teharska 27, Celje, pot-
ni list št. BA 540289. p-67043

Jelen Peter, Obirska 25, Ljubljana, potni
list št. BA 376447, izdala UE Ljubljana.
s-67502

Jeločnik Ana, Opekarska c. 6, Vrhnika,
potni list št. BA 473549, izdala UE Vrhnika.
p-67093

Jeločnik Matija, Opekarska c. 6, Vrhni-
ka, potni list št. BA 605229, izdala UE Vrh-
nika. p-67092

Jeločnik Neža, Opekarska 6, Vrhnika,
potni list št. BA 605228, izdala UE Vrhnika.
p-67090

Jeločnik Tomaž, Opekarska c. 6, Vrhni-
ka, potni list št. AA 165295, izdala UE Vrh-
nika. p-67091

Jeram Franc, Krnice pri Novakih 5, Škof-
ja Loka, potni list št. AA 657202. s-67054

Jezernik-Leskovšek Jolanda, Ul. 28. ma-
ja 3, Ljubljana, potni list št. AA 16654, izda-
la UE Ljubljana. s-67508

Josipović Pero, Partizanska 46, Škofja
Loka, potni list št. BA 714649, izdala UE
Škofja Loka. s-67369

Jurgensen Julijana, Hrastje ob Bistrici,
Bistrica, potni list št. AA 993442. p-67017

Kabashi Arianit, Ulica Milana Majcna 47,
Ljubljana, potni list št. BA 636010, izdala
UE Ljubljana. s-67412

Karahodžić Osman, Beblerjev trg 11,
Ljubljana, potni list št. AA 452820, izdala
UE Ljubljana. s-67410

Kavšek Boštjan, Ul. Bratov Učakar 54,
Ljubljana, potni list št. BA 735878, izdala
UE Ljubljana. s-67531

Kep Franjo, Mariborska c. 37, Dravo-
grad, potni list št. BA 485603. p-67033

Kiker Dejan, Meznaričeva 15a, Maribor,
potni list št. AA 147279, izdala UE Maribor.
p-67082

Kocjančič Marina, Prisoje 8, Koper, ma-
loobmejno prepustnico št. AI 75820, izdala
UE Koper. g-67429

Kocjančič Sandi, Prisoje 8, Koper, ma-
loobmejno prepustnico št. AI 84290, izdala
UE Koper. g-67430

Kofol Angela, Dolenja Trebuša 81, Slap
ob Idrijci, maloobmejno prepustnico št. AI
123935, izdala UE Tolmin. g-67434

Kofol Branko, Dolenja Trebuša 81, Slap
ob Idrijci, potni list št. BA 569224, izdala
UE Tolmin. g-67431

Kofol Branko, Dolenja Trebuša 81, Slap
ob Idrijci, maloobmejno prepustnico AI
123589, izdala UE Tolmin. g-67432

Kolenovič Samir, Brodarjev trg 4, Ljub-
ljana, potni list št. AA 463934, izdala UE
Ljubljana. s-67137

Komel Otmar, Bilje 49a, Renče, potni
list št. AA 286351, izdala UE Nova Gorica.
g-67522

Koprivec Marina, Bratov Učakar 54,
Ljubljana, potni list št. AA 979113, izdala
UE Ljubljana. s-67530

Koren Marko, Vidmarjeva 8, Ljubljana,
potni list št. AA 517806. s-67105

Kostevc Žaro, Pot na Armes 20/A, Se-
novo, potni list št. AA 475942. p-67060

Kotnik Petra, Center 21/b, Črna na Ko-
roškem, potni list št. BA 168019, izdala UE
Ravne na Koroškem. g-67219

Kovačič Aleksander, Časnikova ulica 20,
Ljubljana, potni list št. BA 523074, izdala
UE Ljubljana. s-67124

Krivec Danilo, Ulica Ivana Regenta 4,
Nova Gorica, potni list št. BA 177888, izda-
la UE Nova Gorica. g-67521

Lenkič Denis, Breginj 1, Breginj, potni
list št. AA 362866, izdala UE Tolmin.
g-67517

Luštek Andreja, Mlinarska pot 12, Novo
mesto, potni list št. AA 834218. s-67239

Majcen Henrik, Čufarjeva ulica 22, Ptuj,
potni list št. AA 48193, izdala UE Ptuj.
g-67061

Makovec Ljudmila, Ul. Borisa Vinterja
2/a, Slovenske Konjice, potni list št. AA
720885, izdala UE Slovenske Konjice.
p-67076

Makovec Tina, Ul. Borisa Vinterja 2/a,
Slovenske Konjice, potni list št. BA 750980,
izdala UE Slovenske Konjice. p-67079

Makovšek Alenka, Partizanska c. 39,
Oplotnica, potni list št. BA 143700.
p-67023

Maraž Dušan, Kidričeva 33a, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico št. AI 62092,
izdala UE Nova Gorica. p-67037

Marinko Dušan, Sp. Stranje 33a, Staho-
vica, potni list št. AA 321902, izdala UE
Kamnik. s-67391

Marinko Jana, Sp. Stranje 33/a, Staho-
vica, potni list št. AA 321961, izdala UE
Kamnik. s-67392

Martinšek Gorazd, Na Žalah 3, Ljublja-
na, potni list št. BA 16649, izdala UE Ljub-
ljana. s-67528

Mavri Andrej, Gorje 26, Cerkno, potni
list št. BA 250926. p-67049

Meke Danijela, Pod obzidjem cesta 10
A, Brežice, potni list št. AA 367457.
p-67064

Melanšek Zdravko, Polena 13, Mežica,
potni list št. BA 137064, izdala UE Ravne
na Koroškem. g-67414

Menger Jana, Cankarjeva ul. 29, Novo
mesto, potni list št. BA 208477, izdala UE
Novo mesto. g-67446

Mesarič Aleksander, Preglov trg 3, Ljub-
ljana, potni list št. BA 664772. s-67204

Miklič Jelka, Krimska 5, Ljubljana, potni
list št. AA 931929. s-67217

Molan Miroslav, Cesta 4. julija 62b,
Krško, potni list št. AA 783368. p-67032

Obretan Hermina, Center 21/b, Črna,
potni list št. AA 740895, izdala UE Ravne
na Koroškem. g-67057

Obretan Jožef, Center 21/b, Črna, pot-
ni list št. AA 840844, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-67059

Oserban Mirko, Rudarjevo 3, Črna, pot-
ni list št. AA 075807, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-67224

Osterman Uroš, Hrastje 9a, Kranj, potni
list št. AA 647166, izdala UE Kranj.
s-67127

Pajk Uroš, Parecag 10/c, Sečovlje, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 4210, izdala
UE Piran. g-67063

Pejić Savić Petra, Rutarjeva 8, Nova Go-
rica, potni list št. AA 549735, izdala UE
Nova Gorica. s-67221

Petković Vesna, Tenetiše 4b, Golnik,
potni list št. AA 797213, izdala UE Kranj.
s-67128

Petrovič Petra, Mladinska 26, Miklavž
na Dravskem polju, potni list št. AA 228530,
izdala UE Maribor. p-67040

Pinatrič Marija, Adamičeva c. 1B, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 58207.
s-67189

Plahutnik Dunja, Zg. Pirniče 71, Medvo-
de, potni list št. AA 216600. g-67085

Plohl Robert, Polenšak 15a, Polenšak,
potni list št. BA 618975, izdan 19. 6. 1997
pri MZZ RS. g-67524

Požarnik Franc, Pod kostanji 8, Celje,
potni list št. AA 837533. p-67063
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Požarnik Silva, Pod kostanji 8, Celje, pot-
ni list št. AA 567148. p-67062

Podojsteršek Alenka, Breznica 20, Pre-
valje, potni list št. BA 277284, izdala UE
Ravne na Koroškem. g-67312

Pratneker Mitja, Črtomirova 9, Celje, pot-
ni list št. BA 439167. p-67065

Prebil Vladimir Anton, Pokopališka 2,
Ljubljana, osebno izkaznico št. 54593.
s-67423

Rajšek Andreja, Engelsova 52, Maribor,
potni list št. AA 66513, izdala UE Maribor.
p-67070

Rašič Emil, Planina 1, Kranj, potni list št.
BA 749445, izdala UE Kranj. s-68001

Rous Mitja, Ciril Metodova 1, Gornja
Radgona, potni list št. AA 24996. p-67030

Rošker Damijan, Ul. heroja Šlandra 19,
Maribor, potni list št. BA 373229, izdala UE
Maribor. p-67005

Rus Marko, Nemška vas 13, Ribnica,
potni list št. BA 18266. s-67101

Savski Andrej, Zoisova ulica 3, Celje,
potni list št. BA 759409. p-67058

Seidl Klemen, Na Logu 12, Bistrica pri
Tržiču, potni list št. BA 748107, izdala UE
Tržič. p-67039

Selič Antonija, Ziherlova 41, Ljubljana,
potni list št. BA 334055, izdala UE Ljublja-
na. s-67135

Skok Aleksander, Jarčeva 12, Domžale,
potni list št. BA 150132. s-67328

Somer Štefan, Koroška c. 18, Maribor,
potni list št. BA 108473. p-67067

Stamenkovič Ružica, Ul. I. tankovske bri-
gade 1, Sežana, potni list št. AA 915369.
p-67012

Stavanović Rade, Prušnikova 16, Mari-
bor, potni list št. BA 633618. p-67034

Šturm Vojko, Na jami 5, Ljubljana, potni
list št. BA 479151. s-67323

Šantl Marinka, Povšetova 104/d, Ljub-
ljana, potni list št. AA 972526, izdala UE
Ljubljana. s-67073

Šmitrov Riste, Ulica E. Driolia 1, Izola,
potni list št. AA 503626, izdala UE Izola.
g-67420

Štamcar Jože, Savska 55, Domžale,
osebno izkaznico, št. 25905. s-67339

Teodorovič Irena, Reboljeva 2, Ljublja-
na, potni list št. AA 537370, izdala UE Ljub-
ljana. s-67441

Teodorovič Simon, Reboljeva 2, Ljublja-
na, potni list št. BA 738558, izdala UE Ljub-
ljana. s-67440

Tiganj Senada, Matije Blejca 10, Kam-
nik, potni list št. BA 792411. s-67086

Tominec Damjan, Preserje 83, Branik,
potni list št. AA 889836, izdala UE Nova
Gorica. g-67056

Tomažič Dejan, Sp. Brežnica 23,
Poljčane, potni list št. BA 185943, izdala
UE Slovenska Bistrica. p-68019

Trujkić Uroš, Ob Sotočju 10, Ljubljana,
potni list št. AA 461740, izdala UE Ljublja-
na. s-67320

Ukaj Leon, Linhartova ulica 8, Celje, pot-
ni list št. BA 031602. p-67016

Urnaut Hilda, Ob Suhi 23, Ravne na Ko-
roškem, potni list št. BA 047731, izdala UE
Ravne na Koroškem. g-67310

Veble Sonja, Stopno 1, Makole, potni
list št. BA 021449, izdan 7. 6. 1993 v Slo-
venski Bistrici. p-67088

Velence Izidor, Adamičeva 9, Ljubljana,
potni list št. AA 715502, izdala UE Ljublja-
na. s-67535

Vesel Grega, Einspielerjeva 3, Ljublja-
na, potni list št. BA 145109. s-67252

Volk Danilo, Male Žablje 28, Dobravlje,
potni list št. BA 35674, izdala UE Ajdovšči-
na. g-67416

Vrbančič Terezija, Ljutomerska c. 8, Or-
mož, potni list št. AA 481234, izdala UE
Ormož. g-67411

Vuković Veselin, Čečovje 3, Ravne, pot-
ni list št. AA 024598, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-67525

Zajec Tomaž, Martinj hrib 11, Logatec,
potni list št. AA 238696, izdala UE Logatec.
s-67425

Zlatič Dušan, Tbilisijska ul. 52, Ljublja-
na, potni list št. AA 274311, izdala UE Ljub-
ljana. s-67475

Zore Andrej, Trebelno 14, Trebelno, pot-
ni list št. BA 240811. s-67254

Žbogar Maurizio, Vanganelska 53/b, Ko-
per, potni list št. BA 359358, izdala UE
Koper. g-67415

Adamič Franc, Kotlje 32, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 5588, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-67157

Adrenšek Zlatka, Poštna pot 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43348.
p-67041

Ajnik Silva, Ulica XIV. divizije 5, Rimske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11748, izdala UE Laško. p-67071

Andrej Lovrenčak, Ul. Tuga Vidmarja 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
642487, reg. št. 30563, izdala UE Kranj.
g-67178

Antič Ljiljana, Cankarjeva 56, Nova Gori-
ca, spričevali 1. in 2. letnika Gimnazije No-
va Gorica, izdani leta 1995 in 1996.
p-67047

Ardalić Milan, Rudija Papeža 32, Kranj,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ljublja-
na-Šiška , izdano leta 1996. s-67048

Babnik Zvonka, Šmarješka c. 14, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9252, izdala Občina Novo mesto. g-67487

Babuder Matevž, Rožna dolina c VI 5,
Ljubljana, potrdilo o končani OŠ Vič, izdano
leta 1994. s-67205

Bagola Anita, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
spričevali 1. in 2. letnika Srednje grafične
šole, izdani leta 1995 in 1996. s-67534

Bajraktarevič Samid, C. 20. julija 13,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 5223727, izdala UE Zagorje ob
Savi. p-67086

Banovšek Sandra, Sebenje 51, Bled,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra za
srednje usmerjeno izobraževanje, izdano le-
ta 1992. g-67293

Bartloc Mojca, Ročevnica 28, Tržič, in-
deks. g-67200

Bastl Emilija, Spodnja Rečica 64, Reči-
ca ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 3108, izdala UE Mozirje. p-67057

Beber Mojca, Pot na Fužine 41, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1002629, reg. št. 201090, izdala UE
Ljubljana. s-67079

Bedič Karel, Markovci 89/a, Šalovci,
vozniško dovoljenje, št. 21562. p-67024

Begulić Šemsada, Vidovdanska cesta 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 141816, reg. št. 183853, izdala UE
Ljubljana. s-67115

Behek Natalija, Britof 298, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 601221,
reg. št. 42892, izdala UE Kranj. g-67482

Berc Ludvik, Želeška 15, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 1039. g-67152

Berc Ludvik, Želeška c. 15, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1039.
g-67497

Bervar Boštjan, Naselje heroja Maroka
5, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. 7657, izdala UE Sevnica.
p-67036

Berčon Darinka, Javorje 6, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1061020, izdala UE Litija. s-67457

Bijol Leopold, C. Gor. odreda 22a, Bled,
Alpetourovo vozovnico, izdano na ime Bijol
Sebastjan. g-67455

Biškup Olga, Adamičeva 11, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem tečaju za pomožne-
ga natakarja, izdala Srednja gostinska šola
leta 1985. s-67408

Blaškovič Roso Cvetka, Koprska 13, Izo-
la, spričevalo. s-67370

Božič Bernard, Birčna vas 8, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
6401. g-67393

Božič Ivan, Mašera Spasičeva 11, Ljub-
ljana, vozovnico vojnega veterana, št. 229,
izdal LPP Ljubljana. s-67305

Božič Polona, Ziherlova ulica 39, Ljub-
ljana, spričevali 3. in 4. letnika Gimnazije
Jože Plečnik, izdani leta 1997 in 1998.
s-67120

Bogataj Damijan, Srednja vas 24, Polja-
ne, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
23539, izdala UE Škofja Loka. s-67503

Borislav Filič, Ulica Gorenjskega odreda
8, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1288359, reg. št. 36855, izdala UE
Kranj. g-67177

Borovničar Matej, Mihevčeva 4, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1090404, reg. št. 10913, izdala UE idrija.
p-67054

Druge listine



Stran 6490 / Št. 67 / 2. 10. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Bostič Dušan, Kvedrova ulica 1, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5354,
izdala UE Žalec. p-67085

Bremec Grega, Vrbnje 60, Radovljica,
spričevalo 3. letnik Gimnazije Kranj, izdano
leta 1995 in potrdilo o maturi, izdano leta
1996. s-67234

Brezovnik Štefan, Rožna dolina C. III 6,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Kovinarske
šole v Ljubljani, izdano leta 1975. s-67053

Bricelj Nataša, Novo Polje, Cesta IX/7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1164376, reg. št. 218883, izdala UE
Ljubljana. s-67433

Brlan Anton, Laze 33, Brezovica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1346,
izdala UE Vrhnika. s-67114

Brvar Milan, Zaplanina 1, Vransko, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1058248. p-67019

Bužinel Tomaž, Medana 28, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-67501

Bučar Marina, Rozmanova 28, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14383.
p-67014

Centa Tina, Cesta na Brdo 11, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-67209

Crnkič Rašim, Agrokombinatska bb,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0424477064, izdano dne 14. 9. 1998.
s-67283

Čahuk Denis, Sebeborci 73b, Martjan-
ci, vozniško dovoljenje, št. 36064. p-67002

Čeh Drago, Knezova ulica 26, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
292371, št. reg. 165454. s-67037

Čekić Latif, Milčinskega ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
217705, št. reg. 169819. s-67058

Čekić Latif, Milčinskega 7, Ljubljana,
overjeno kopijo licence, št.
006243/6756-LM37/1998 po ser. št.
6852 za osebno vozilo znamke Mercedez
Benz 220 E reg. št. LJ A5-78F. s-67062

Čelebić Edin, Cesta revolucije 1, Jese-
nice, delovno knjižico. s-67537

Čeliković Tifka, Brodarjev trg 5, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Brače Laziča
Janja, izdano na ime Mulasalihović Tifka.
s-67043

Čemažar Maja, Kopališka ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
411221, št. reg. 144877. s-67343

Černe Tomaž, Sp. Danje 23, Sorica, voz-
niško dovoljenje, št. 23392, izdala UE Škof-
ja Loka. g-67500

Černetič Brina, Brajnikova 4, Ljubljana,
indeks FDV v Ljubljani. s-67190

Česnik Janja, Koprska cesta 5B, Porto-
rož, spričevali 3. in 4. letnika Gimnazije Pi-
ran. s-67220

Čoraj Sami, Sketova 4, Ljubljana, oseb-
no delovno dovoljenje, št. 0424477063.
s-67084

Debeljak Viktor, Ulica 1. maja 6, Seža-
na, spričevala od 1. do 4. letnika in diplomo
Srednje zobotehnične šole v Ljubljani, izda-
na leta 1978. s-67336

Debevec Marjan, Paplerjeva ulica 15,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8096, izdala UE Vrhnika. s-67113

Delač Ivan, Polje, Cesta VI/2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S999899, reg. št. 167191, izdala UE Ljub-
ljana. s-67520

Dermota Katarina, Barizoni 6, Ankaran,
spričevalo 1. letnika SEDŠ Koper, izdano
leta 1993. g-67031

Deu Meta, Aškerčeva ulica 12, Piran,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6389,
izdala UE Piran. s-67365

Dizdarević Smail, Šabići 52, Velika Kla-
duša, delovno knjižico. s-67319

Dobrovoljc Marko, Miklavčičeva cesta
22, Borovnica, spričevalo o končani OŠ Bo-
rovnica, izdano 14. 6. 1985. s-67068

Dolenc Bojana, Kvedrova 4, Koper, in-
deks št. 1255218, izdala EPF Maribor.
g-67275

Dolinšek Jure, Dobrunjska cesta 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1188954, št. reg. 216545. s-67213

Dolničar Roman, Stara cesta 74, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
S1168612, reg. št. 6605, izdala UE Loga-
tec. s-67268

Dominko Zvonko, Cvetkovci 55, Pod-
gorci, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
11081. g-67163

Dužič Tina, Murkova ulica 12, Ljubljana,
študentsko izkaznico št. 12524, izdala Fa-
kulteta za družbene vede. s-67232

Duga Idris, Kovinarska 13, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 41985.
p-67025

Duša Mojca, Volče 28, Tolmin, spriče-
vali 1. in 2. letnika SGŠ Bled-Radovljica, za
šolski leti 1995/96 in 1996/97. g-67169

Eržen Evelina, Koroška c. 57, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1235091,
reg. št. 49594, izdala UE Kranj. g-67486

Eržen Jure, Koroška c. 57, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
601063,reg. št. 42851, izdala UE Kranj.
g-67485

Erjavec Robert, Majaronova ulica 14,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 174484,iz-
dala Zavarovalnica Slovenica. s-67270

Fabjančič Manuela, Ulica prekomorskih
brigad 2, Postojna, spričevalo 3. letnika
Srednje upravno-administrativne šole, izda-
no leta 1992 na ime Lupšina Manuela.
s-67421

Fabris Martina, Bevkova 30, Ankaran,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23698,
izdala UE Koper. g-67513

Falamič Urška, Cesta 24. junija 783,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Maksa
Pečarja. s-67289

Felbar Andrej, Kragujevskih žrtev 69,
Maribor, študentsko izkaznico št.
63970041, izdala Fakulteta za računalniš-
tvo in informatiko. s-67422

Fetah Rama, Drabošnjakova 9a, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-67212

Filipič Katerina, Montinjančevo naselje
6, Pobegi, spričevali 1. in 2. letnika, za
šolski leti 1992/93 in 1993/94. g-67288

Filipič Željka, Ključarovci 4, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo o opravljenem izpitu
iz slovenskega jezika za tuje državljane, iz-
dano 25. 9. 1995. g-67183

Fink Jožef, Potov vrh 7, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24160,
izdala Občina Novo mesto. g-67481

Fister Aleš, Slovenska vas 14, Mirna,
spričevalo 8. razreda OŠ Fran Roš Celje,
izdano leta 1983. p-68032

Fittka Manuela, Andreaševa 8, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 10632.
s-67341

Flegar Franc, Gerlinci 15, Cankova, voz-
niško dovoljenje, št. 7469. p-67504

Forte Primož, Sketova ul. 5, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane, iz-
dan leta 1997. s-67228

Forte Primož, Sketova ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 998919,
reg. št. 206397, izdala UE Ljubljana.
s-67327

France Ursula, Reboljeva 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13599.
s-67476

Frangež Laura, Slomškova 5, Slovenske
Konjice, spričevalo 2. letnika Srednje pro-
metne šole Celje, za šolsko leto
1991/1992. g-67011

Frelih Rok, Zabreznica 46, Žirovnica,
spričevalo 3. letnika Srednje šole tiska in
papirja v Ljubljani, izdano leta 1997.
s-67208

Fučko Valentina, Gradnikove brigade 41,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-67028

Gajser Dominik, Gubčeva 4, Kranj, voz-
niško dovoljenje, št. 1027106. g-67021

Gale Vinko, Betonova 3, Kranj, Alpetou-
rovo vozovnico št. 417806, izdano na ime
Gale Tadej. g-67460

Gazvoda Andrej, Drolčevo naselje 19,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu, letnik
1993. s-67250

Gerbec Anton, Lipsenj 25b, Grahovo,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7724,
izdala UE Cerknica. g-67284

Gerečnik Jožica, Opekarniška 12c, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
45038. p-67506

Girandon Karel, Podkoren 59, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, št. S 1022248.
g-67536

Glušič Tanja, Klemenčičeva 3, Ljublja-
na, študentsko izkaznico št. 20970064, iz-
dala Pravna fakulteta. s-67471

Gmajnar Jure, Gradnikova 103, Radov-
ljica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jeseni-
ce, za šolsko leto 1996/97. g-67185

Golob Erika, Cesta 13. julija 37, Ljublja-
na, študentsko izkaznico št. 18970213, iz-
dala Filozofska fakulteta. s-67317

Gorenec Anton, Cerovec 9, Trebelno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
401703, št. reg. 5381, izdala UE Trebnje.
s-67215
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Gracar Irena, Kočevska cesta 13, Škof-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
893830, reg. št. 198804, izdala UE Ljub-
ljana. p-67021

Gradišnik Mitja, Ribniška ulica 4, Ljublja-
na, duplikat spričevala 3. letnika Gimnazije
Ljubljana, izdano leta 1997. s-67072

Grdešič Mojca, Čudno selo 10, Črno-
melj, spričevali 1. in 2. letnika Srednje fri-
zerske šole, izdani leta 1996 in 1997.
s-67197

Grubiša Željko, Papirniška 15a, Krško,
zaključno spričevalo SŠ Krško, poklic ob-
delovalec kovin, št. zaklj. izpita 115, izdano
leta 1995. g-67041

Habič Jožefa, Koblarji 85, Stara cerkev,
31 delnic M banke, št. 00094161.
s-67130

Habjan Milan, Krivo Brdo 1, Selca, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 18438, iz-
dala UE Škofja Loka. s-67134

Hanzlowsky Andrej, Jesenkova ul. 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1250089, št. reg. 223770. s-67064

Hidek Ivan, Na Tratah 4, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 12395.
g-67167

Hojnik Luka, Cesta 27. aprila 61, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Po-
ljane. s-67249

Hočevar Tomaž, Raičeva ulica 7, Ljub-
ljana, spričevala 1., 2. in 3. letnika Elektro-
tehnične šole v Ljubljani. s-67308

Hrženjak Kristina, Medribnik 6, Cirkula-
ne, potrdilo o znanju CPP, št. 4406, izdala
UE Ptuj. g-67024

Hribar Tjaša, Krivec 6, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 37449. s-67147

Hrovat Margareta, Puterlejeva 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1191681, št. reg. 66698. s-67046

Ilič Nataša, Jakčeva ulica 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S889241, reg. št. 178189, izdala UE Ljub-
ljana. s-67315

Irgolič Marinka, Gerbičeva ulica 31,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje ke-
mijske šole v Ljubljani, izdano leta 1966, na
ime Breznikar Blanka. s-67214

Izgoršek Melita, Podvine 42, Zagorje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za pro-
dajalce v Trbovljah, izdano leta 1981, na
ime Livk Melita. s-67295

Jager Rudolf, Kasaze 76/a, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
318905. p-67018

Jagodic Primož, Ulica Goce Delčeva 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1103553, reg. št. 212886, izdala UE
Ljubljana. s-67518

Jamnik Rok, Parmova ul. 46, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138313, reg. št. 215201, izdala UE Ljub-
ljana. s-67507

Janež Živa, Ilešičeva ulica 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024440, reg. št. 205529, izdala UE Ljub-
ljana. s-67142

Janežič Mitja, Österreich, diplomo Sred-
nje agroživilske šole Ljubljana, izdana v Ljub-
ljani, dne 26. 6. 1987. s-67442

Janša Marjana-Irena, Scopolijeva ulica
71, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 169774, reg. št. 10358, izdala
UE Ljubljana. s-67123

Jeklar Pavel, Boh. Češnjica 76, Srednja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
20800. g-67018

Jelen Andreja, Studence 20, Žalec, spri-
čevalo 2. letnika Trgovske šole Celje, pro-
gram podjetniško poslovanje, poklic poslov-
ni tajnik. p-67072

Jenko Bojana, Vogljanska cesta 8, Šen-
čur, spričevalo 1. letnika Srednje mlekar-
ske in kmetijske šole Kranj, izdano leta
1992 na ime Pogačar Bojana. s-67452

Jerala Peter, Zeje 6, Duplje, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 637387,
reg. št. 16992, izdala UE Kranj. g-67499

Jereb Stanislav, Zabukovje 5, Zg. Besni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
642808, reg. št. 37200, izdala UE Kranj.
g-67490

Jerič Roman, Vojščica 14, Kost/Krasu,
vozniško dovoljenje. p-67026

Jurgec Jožefa, Formin 15b, Gorišnica,
delovno knjižico št. 30327. s-67353

Jusić Boris, Ulica Bratov Babnik 11,
Ljubljana, delovno knjižico. s-67470

Kamberi Dželal, Ulica bratov Učakar 52,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 168060, št. reg. 133932. s-67340

Kavaš Štefan, Partizanska 32, Rakičan,
vozniško dovoljenje, št. 36923. p-67042

Kavs Nataša, Brdo 68, Bovec, spričeva-
lo 4. letnika Srednje agroživilske šole, izda-
no leta 1998. s-67125

Kavčič Frančiška, Frankovo naselje 78,
Škofja Loka, spričevalo o zaključnem izpitu,
št. 33 UT-91-92, izdano dne 6. 3. 1992 pri
CDI Univerzum, Ljubljana. g-67155

Keber Boris, Podpeca 71, Črna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1180, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-67192

Kenk Vesna, Verd, Cesta na polju 5,
Vrhnika, spričevalo OŠ Ivana Cankarja.
s-67334

Keranović Edina, Gosposvetska cesta
13, Ljubljana, spričevalo o konačni OŠ Pre-
žihov Voranc v Ljubljani, izdano na ime Ke-
rič Edina. s-67206

Kidrič Miran, Ulica XIV. divizije 56, Ro-
gaška Slatina, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Ekonomske srednje šole v Celju, izdano
26. 6. 1981. g-67357

Kikelj Primož, Podlubnik 174, Škofja Lo-
ka, spričevalo 3. letnika SESŠ Kranj, pro-
gram elektrotehnik elektronik, št. II/3455
E, za šolsko leto 1996/97. g-67026

Kink Klemen, Zatolmin 4, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 1233608, izdala UE
Tolmin. g-67168

Kladnik Jože, Pot Emila Nameršaka 4,
Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 2900, izdala UE Hrastnik.
g-67176

Klančar Janez, Mohorje 2, Rob na Do-
lenjskem, zavarovalno polico, št. 0620593,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-67012

Klančič Jana, Bilje 128, Renče, spriče-
vala 1., 2., 3. in 4. letnika ter zaključno
spričevalo Srednje šole Nova Gorica.
p-67008

Klepec Anton, Krasinec 28, Gradac, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5324, iz-
dala RNZ Metlika. g-67376

Klinc Eva, Gubčeva 7, Slovenj Gradec,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za obliko-
vanje in fotografijo, izdano leta 1997.
s-67337

Klinc Nataša, Kidričeva 2, Zagorje ob
Savi, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Zagorje, gospodinjske storitve, št. os. lista
I/1796, za šolsko leto 1993/94. g-67462

Kobal Marjan, Ustje 50, Ajdovščina, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. S
123827. g-67417

Kobal Miran, Slejkoti 3, Ajdovščina, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 3213.
g-67088

Kocjan Marjeta, Šmarjeta 37, Šmarješke
toplice, spričevalo 3. letnika, za šolsko leto
1997/98. g-67294

Kocjančič Vladimir, Cankarjevo nabrežje
27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1215981, št. reg. 221133.
s-67100

Kodela Urška, Ruska ul. 7, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje kemijske šole
in gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-67335

Kodrin Stanko, Dole pri Litiji 2a, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, S
1028880, izdala UE Litija. s-67117

Kodrič Irena, Črnuška cesta 3, Ljublja-
na, spričevala od 1. do 4. letnika Zdravstve-
ne šole Novo mesto-splošna smer, izdana
od leta 1973 do 1976 na ime Bukvič Irena.
s-67480

Kogovšek Luka, Cesta ob Potoku 13,
Log pri Brezovici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10868, izdala UE Vrhnika.
s-67511

Kojc Loti, Sp. Roje 10, Šempeter v Sav.
dolini, spričevalo 1. letnika Srednje trgov-
ske šole v Celju. g-67362

Kokanovič Petar, Delavska 16, Celje,
spričevali 1. in 2. Poklicne kovinarske in
metalurške šole Štore, izdani leta 1978 in
1979. g-67290

Kolarič Milan, Krčevina pri Vurberku
102, Ptuj, delovno knjižico. g-67453

Kolenc Matis, Šharska c. 74, Koper,
spričevalo 3. letnika. g-67158

Koloini Jure, Jakčeva ul. 39, Ljubljana,
diplomo Srednje šole za strojništvo, izdana
26. 8. 1986. s-67069

Komel Tina, Rozmanova 9, Koper, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Antonio Sema
Piran, za šolsko leto 1997/98. g-67257

Končan Matej, Zaloška cesta 83, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Beži-
grad, izdano leta 1996. s-67332
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Korenak Elizabeta Brigita, Anželova 1,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26560, izdala UE Ptuj. g-67194

Kotar Boštjan, Pilonova ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1212940, reg. št. 154483, izdala UE Ljub-
ljana. s-67472

Kouter Silvija, Renkovci 2f, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31923,
izdala UE Murska Sobota. p-67056

Kovačič Andrej, Škarnice 15, Dobje pri
Planini, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10061, izdala UE ONZ Šentjur. p-67068

Kovačič Irena, Glavni trg 14, Ljutomer,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje lesarske šole, smer le-
sarski tehnik, obe spričevali izdani leta 1983
na ime Kšela Irena. g-67467

Kovačič Judita, Breg 76, Majšperk, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 38518, iz-
dala UE Ptuj. g-67156

Kovačič Rudolf, Mačkovec 1, Kočevje,
spričevalo 3. letnika Srednje agroživilske
šole, smer veterinarski tehnik, poklic veteri-
narski tehnik, za šolsko leto 1996/97.
s-67278

Kovič Martin, Glinškova ploščad 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 483738, št. reg. 195150. s-67324

Kovič Martin, Glinškova ploščad 22,
Ljubljana, indeks Filozofske fakultete v Ljub-
ljani. s-67331

Kozar Jožica, Kolodvorska 9, Pragersko,
vozniško dovoljenje. s-67285

Kozina Jože, Sušje 13, Ribnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4901, iz-
dala UE Ribnica. s-67449

Košmerl Suzana, Poljče 27, Begunje na
Gorenjskem, Alpetourovo vozovnico, št.
921756, izdana na ime Košmerl Gregor.
s-67297

Kočevar Marko, Krivica 1, Prevorje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 11740.
p-67051

Kržišnik Leon, Prušnikova 19, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11611.
s-67245

Kragelj Boris, Puhova ulica 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico št. 12079, izdala Fa-
kulteta za družbene vede. s-67076

Krajnc Adolf, Linhartova 12, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3573.
p-67006

Krajnik Lucija, Šarhova 26, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 4140.
s-67316

Kraker Dušan, Petrovičeva ulica 17,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole, izdano 27. 6. 1981.
s-67265

Kralj Sonja, Kunaverjeva ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929170, reg. št. 140311, izdala UE Ljub-
ljana. s-67533

Kreačič Igor, Virmaše 100, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18459,
izdala UE Škofja Loka. s-67227

Križnik Danilo, Lepodvorska ulica 13,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0135168,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-67229

Krkoč Peter, Batuje 66, Črniče, spriče-
valo 3. letnika Srednje šole Vena Pilona
Ajdovščina, izdano leta 1997. s-67110

Krmac Bojan, Liminjanska 77, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11457,
izdala UE Piran. g-67491

Kruhar Vesna, Ulica Bratov Babnik 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 970689, reg. št. 200892, izdala UE
Ljubljana. s-67515

Kuharič Branko, Lesnica 10, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. F, št. 6726, izdala
UE Ormož. g-67495

Kuhelj Tomaž, Celovška cesta 108, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1234079, reg. št. 223364, izdala UE Ljub-
ljana. s-67098

Kumer Klavdija, Prešernova 17, Ptuj,
spričevalo zaključnega 8. razreda OŠ Olge
Meglič Ptuj, za šolsko leto 1994/95.
g-67017

Kunaj Andreja, Rove 9, Frankolovo, štu-
dentsko izkaznico št. 71950065, izdala Bio-
tehniška fakulteta v Ljubljani. s-67348

Kurnik Matija, Clevelandska 17a, Ljub-
ljana, spričevali 1. in 2. letnika Srednje šole
za računalništvo in elektrotehniko, izdani le-
ta 1995 in 1997. s-67405

Kučič Primož, Zg. Gorje 24a, Bled, štu-
dentsko izkaznico, št. 20970135, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. s-67313

Lajter Istvan, Dobrovnik 6/c, Dobrovnik,
zavarovalno polico, št. 0515075. g-67201

Lavrin Martin, Semič 47f, Semič, voz-
niško dovoljenje št. 9621. p-67083

Lazić Nenad, Ul. Marje Borštnikove 3,
Ljubljana, zaključno spričevalo, št. II-304/8
z dne 25. 6. 1979. s-67342

Lebar Sebastian, Gradnikova cesta 75,
Radovljica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinsko-turistične in ekonomske
šole Bled, izdano 24. 9. 1994. s-67077

Letica Mara, Gramscijeva 8, Izola, spri-
čevalo Gimnazije Piran, za šolsko leto
1996/97. g-67372

Lešnik Miroslav, Poh. odred 2, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-67023

Lipuš Aleksander, Partizanska c. 88, Op-
lotnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
17740. g-67160

Lisjak Josip, Trstenjakova ul. 13, Ptuj,
spričevali 7. in 8. razreda OŠ Karla Destov-
nika Kajuha. s-67262

Ljubojevič Saša, Tomšičeva 70/e, Jese-
nice, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske
šole Kranj, izdano leta 1994. g-67038

Logar Dušan, Podvrh 3, Poljane, voz-
niško dovoljenje. g-67492

Lončarevič Ljubica, Bošamarin 31, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala UE
Koper. g-67027

Lovšin Kristina, Puhova ulica 13, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnik Srednje gradbene in
ekonomske šole, izdano leta 1995.
s-67141

Lužar Iztok, Ul. Sallaumines 4b, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9351,
izdala UE Trbovlje. s-67238

Lužar Magdalena, Slovenska cesta 38,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 127306,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-67116

Luin Vekoslav, Komen 114, Komen, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1024,
izdala UE Sežana. g-67493

Lukač Roman, Poljska pot 5, Domžale,
delovno knjižico. s-67136

Lušenc Tomislav, Škalska 13, Sloven-
ske Konjice, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje kovinarske šole Zreče, za šolska leta
1989/90 in 1990/91. g-67291

Madon Mitja, Smokuč 60, Žirovnica, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Jesenice, iz-
dano leta 1993. g-67016

Maganja Staša, Ul. Frankolovskih žrtev
11 a, Celje, spričevalo, šolsko leto
1996/97. p-67028

Majcenović Tadej, Markovci 99, Markov-
ci, spričevalo 3. letnika Gimnazije, šolsko
leto 96/97. g-67051

Majerič Andrej, Hudourniška pot 9, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdana leta 1995
in 1996. s-67092

Makovec Katjuša, Pod vinogradi 4, Izo-
la, delovno knjižico. g-67301

Maksimovič Ljiljana, Ul. Tuga Vidmarja
10, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1235190, št. reg. 49691, izdala UE
Kranj. g-67010

Maleta Sara, Kvedrova 2, Koper, zava-
rovalno polico, št. AO 0581556. g-67199

Maraž Miroslav, Rozmanova 4b, Ilirska
Bistrica, zaključno spričevalo Šole za tele-
komunikacije in telefonijo, izdano leta 1973.
s-67419

Margon Saša, Kraljeva 19, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 879. g-67179

Marinko Dušan, Spodnje Stranje 33a,
Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 9030, izdala UE Kamnik. s-67390

Marković Suzana, Križevniška ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 1. letnik Srednje tek-
stilne, obutvene in gumarske šole Kranj, iz-
dano leta 1991. s-67304

Martinčič Sebastjan, Jelša 14, Šmartno
pri Litiji, spričevali 1. in 3. letnika Srednje
usnjarske in kovinarske šole, izdani leta
1992 in 1994. s-67377

Maslo Alojz, Slovenčeva ulica 74, Ljub-
ljana, vozovnico, št. 191 s stoprocentnim
popustom, izdal LPP Ljubljana. s-67109

Matjašič Denis, Vlahovičeva 5, Kidriče-
vo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30393, izdala UE Ptuj. g-67193

Mavri Andrej, Gorjhe 26, Cerkno, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 10800.
p-67048

Meglič-Bertoncelj Franja, Brezje 38, Tr-
žič, spričevalo 8. razreda OŠ, izdano leta
1981. g-67287

Mehle Jernej, Jenkova ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S445095, št. reg. 113182. s-67286
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Melanšek Zdravko, Polena 13, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 3243,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-67382

Mercina Marija, Gregorčičeva 13 b, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje. g-67182

Merhar Barbara, Lipovec 14, Dolenja
vas, delovno knjižico, ser. št. A 0357952,
reg. št. 159, izdana dne 19. 6. 1996.
s-67314

Merkužič Igor, Hudo 47, Domžale, spri-
čevalo o končani OŠ Cene Štupar, izdano
leta 1998. s-67149

Mesarič Marko, Iršičeva 6, Celje, spri-
čevali 1. in 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Poklicne gradbene šole Ivana
Kavčiča v Ljubljani. g-67364

Mesarič Mateja, Juršinci 43, Juršinci,
spričevalo. p-67020

Mevlja Sabina, Kraška c. 32a, Divača,
spričevalo 1. letnika Kovinarske šole Ko-
per, frizerska šola, za šolsko leto 1995/96.
g-67477

Mešiček Špela, Glinškova ploščad 21,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje ke-
mijske šole, izdano leta 1992. s-67350

Meško Toni, Brilejeva ulica 4, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Janeza Levca.
s-67089

Mihelič Simona, Brilejeva ulica 15, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ, izdal Center
za dopisno izobraževanje v Ljubljani, leta
1995. s-67207

Mikanović Anica, Preglov trg 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928117, reg. št. 115538, izdala UE Ljub-
ljana. s-67345

Mikec Jaša, Koštialova ulica 10a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33187, izdala UE Novo mesto. s-67321

Mikiša Martin, Mucherjeva 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4175.
s-67532

Mikolič Slavko, Cesta zmage 65, Zagor-
je, delovno knjižico. s-67248

Miladinović Tina, Preglov trg 6, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 14138.
s-67082

Milavec Anita, Studeno 44a, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11545,
izdala UE Postojna. s-67394

Možina Alojzij, Dvor 5, Šmartno pri Litiji,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
773405, izdala UE Litija. s-67122

Mohorič Andreja, Dolenja vas 27, Sel-
ca, spričevalo 8. razreda OŠ Železniki.
g-67033

Moretti Andrej, Pot k ribniku 22, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Srednje kovinarske
in cestno prometne šole v Škofji Loki, izda-
no leta 1997. s-67274

Motoh Marija, Kozje 143, Kozje, spriče-
valo o končani OŠ Kozje. s-67104

Mrđanović Jasmina, Medvedova cesta
25, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gim-
nazije Vič, izdano leta 1996. s-67427

Mukolli Sanija, Tomšičeva 35, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15041, izdala UE Slovenj Gradec. g-67483

Munda Janko, Obrež 15, Središče ob
Dravi, potrdilo o ustreznosti vozila, št.
AO179755, izdano 25. 9. 1996. g-67002

Murko Zdenka, Kristan vrh 53, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3237,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-67027

Nabernik Jožica, Ulica Angele Ljubičeve
1, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Učiteljišča v Mariboru, izdano 20. 6. 1966
v Mariboru. s-67143

Nadelsberger Gregor, Kungota pri Ptuju
96, Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 40343, izdano v Ptuju. g-67386

Nagy Edita, Dobrovnik 266h, Dobrov-
nik, diplomo Srednje tekstilne, obutvene in-
gumarske šole Kranj. g-67478

Nemec Almira, Nožice, Gostičeva 69,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 785679, št. reg. 20072, izdala UE
Domžale. s-67330

Nemec Igor, Ul. Jakoba Zupana 7, Kam-
nik, študentsko izkaznico, št. 42234697,
izdala Akademija za likovno umetnost Ljub-
ljana. s-67144

Nose Vesna, Na Terasah 4, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7872.
g-67154

Novak Darjan, Partizanska 2a, Žiri, vo-
zovnico, št. 407013. g-67005

Oblak Viktor, Njivica 8, Zgornja Besnica,
indeks Srednje kovinarske šole v Škofji Lo-
ki. s-67091

Obretan Jožef, Center 21b, Črna, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1072, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. g-67009

Obreza Tamara, Pot sv. Antona 1, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1090142, reg. št. 9521, izdala UE Idrija.
p-67053

Ocvirk Aleš, Frankolovo 48, Frankolovo,
diplomo Srednje tehniške šole Celje, št. II
E/645. g-67276

Okički Anton, Slamna vas 22, Metlika,
indeks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-67333

Oražem Sava, Dane pri Sežani 89, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11159, izdala UE Sežana. g-67396

Ortar Vladimir, Zelena pot 17, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Ekonomske srednje šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1997. s-67074

Oserban Mirko, Rudarjevo 3, Črna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12709, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. g-67159

Osolnik Stanislav, Velika Lašna 4, Kam-
nik, spričevalo OŠ Fran Albreht Kamnik.
g-67188

Osterman Uroš, Hrastje 9a, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
420794,reg. št. 38391, izdala UE Kranj.
s-67126

Padovac Iztok, Verpete 4 A, Frankolovo,
vozniško dovoljenje. p-67029

Padovnik-Jeromel Lilijana, Gozdarska 2,
Mislinja, indeks, šolanje končano leta1985.
g-67036

Pajnkihar Albert, Verd 58, Vrhnika, in-
deks Srednje lesarske šole, izdan leta
1989. s-67529

Pajtler Anja, Erjavčeva ulica 13, Celje,
indeks Fakultete za družbene vede v Ljub-
ljani. s-67237

Pačnik Metka, Šmarska c. 20, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14369. g-67484

Pejašinovič Davorko, Srednje Gameljne
8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 379. s-67112

Pelaič Luka, Pod Pogovco, Križe, letno
vozovnico na relaciji Križe-Tržič. g-67030

Pepelnik Agica, Graščinska c. 26, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
792184, izdala UE Žalec. p-67055

Pertovt Srečko, Levpa 7b, Kal nad Ka-
nalom, spričevalo, št. 1479/70, izdano
26. 6. 1970 - strojni ključavničar. p-67050

Perčič Rok, Cesta Kokrškega odreda
14, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1032881, št. reg. 45332, izdala UE
Kranj. s-67087

Petan Sašo, Sromlje 2, Artiče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 12581, izdala UE
Brežice. p-67004

Petek Uroš, Petrovičeva 13, Ljubljana,
diplomo Srednje gozdarske šole. s-67402

Petelin Žibert Jožica, Starovaška ul. 15,
Brezovica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 184423, reg. št. 115364, izdala UE
Ljubljana. g-67277

Peterca Mateja, Bizoviška cesta 46,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole, izdano 1992 na ime
Babnik Mateja. s-67083

Petrič Darko, Koseška cesta 30, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
545738, reg. št. 36969, izdala UE Ljublja-
na. s-67538

Petrič Darko, Koseška cesta 30, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-543/76. s-67539

Petrović Olga, Pečice 8, Podsreda, spri-
čevalo OŠ Senovo, izdano leta 1968 na
ime Bahč Olga. g-67361

Petrovčič Matej, Trebinjska ulica 16,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
s-67216

Pečar Martin, Ulica v Kokovšek 56, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje strojne
šole v Ljubljani, izdano leta 1997. s-67256

Pečar Špela, Gradenj 2, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 11652.
s-67509

Pečjak Andrej, Vavta vas 105, Straža,
zaključno spričevalo Tehniške šole za le-
sarstvo Ljubljana, za šolsko leto
1975/1976. g-67466

Piciga Klavdij, Dekani 208, Dekani, voz-
niško dovoljenje, št. 229. g-67373

Pilih Zvonko, Šegova 121, Novo mesto,
potrdilo o znanju CPP, št. 2129, izdala UE
Novo mesto. g-67165
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Pintar Benjamin Erazem, Žlebe 1I, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971244, št. reg. 154964. s-67148

Pintarič Marija, Adamičeva c. 1B, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17404, izdala UE Grosuplje. s-67187

Pirc Marijan, Karunova ulica 4, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-67369

Pirš Maja, Črnc 49, Brežice, indeks št.
18940798, izdala Filozofska fakulteta, leta
1994. s-67510

Pivec Boštjan, Podgorje 15b, Kamnik,
spričevali 1. in 2. letnika Srednje lesarske
šole Ljubljana, izdani leta 1993 in 1994.
s-67344

Podlogar Katrin, Postojnska cesta 3, Ra-
kek, zaključno spričevalo Upravno admini-
strativne šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
s-67102

Podpečan Marko, Cesta na Bokalce 51,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje tr-
govske šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
s-67251

Popović Nina, Triglavska ulica 17, Ljub-
ljana, spričevali 1. in 2. letnika Srednje tek-
stilne šole v Ljubljani. s-67329

Potočnik Milena, Premančan 16, Anka-
ran, vozniško dovoljenje. g-67383

Potočnik Tomaž, Struževo 47/b, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1224072, reg. št. 25315, izdala UE Kranj.
g-67173

Prelovšek Cirila, Žiče 6, Radomlje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Ekonomske šole
Rudolfa Maistra Kamnik. s-67138

Premec Denis, Prušnikova ul. 8, Ljublja-
na, indeks Fakultete za elektrotehniko, št.
24025821, izdan leta 1992. s-67225

Premk Mateja, Cesta Komandanta Sta-
neta 7, Litija, spričevalo 4. letnika Srednje
gradbene in ekonomske šole, izdano leta
1998. s-67444

Premrl Vanči, Lukežiči 37b, Renče, ma-
turitetno spričevalo Gradbene tehnične šo-
le Ljubljana, izdano leta 1984. s-67146

Prinčič Miha, Valjavčeva ulica 34, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S736436, reg. št. 14457, izdala UE Kranj.
s-67445

Puš Robert, Gradišče 16, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 12365,
izdala UE Vrhnika. s-67066

Ražman Lea, Gregoriči 31, Pobegi, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SEDŠ Koper,
izdano leta 1995. g-67463

Ražman Lea, Gregoriči 31, Pobegi, spri-
čevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole v
Kopru, za šolsko leto 1991/92. g-67464

Radman Tamara, Kovačičeva 40/a, Ko-
per, spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper,
za šolsko leto 1996/97. g-67032

Rak Robert, Mali Breg 7, Loče, letno
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje šole Bo-
ris Kidrič v Celju, program strojništvo, smer
mehanik vozil in voznih sredstev. g-67180

Rakar Borut, Sv. Anton, Potok 1, Pobe-
gi, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 25246.
g-67196

Rakuša Damijana, Stržovo 66, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15070,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-67184

Rama Hazir, Sankovac, Jugoslavija, de-
lovno knjižico. s-67271

Ratej Darinka, Jenkova 7, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6400. g-67496

Raušević Goran, Kotnikova ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1244860, št. reg. 217162. s-67261

Razgoršek Darja, Mariborska c. 13, Dra-
vograd, indeks Trgovske šole Slovenj Gra-
dec, izdan leta 1985. g-67479

Remec Nina, Linhartova cesta 62, Ljub-
ljana, spričevalo OŠ Boris Kidrič. s-67516

Rep Matej, Cesta na Roglo 11/d, Zre-
če, spričevalo o končanem šolanju.
g-67469

Repnik Sanja, Troblje 43c, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
15105, izdala UE Slovenj Gradec. g-67162

Reven Janez, Rovte 54, Rovte, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1090893,reg. št. 4765, izdala UE Loga-
tec. s-67401

Rihtar Rajko, Celovška 177, Ljubljana,
spričevalo OŠ Center za dopisno izobraže-
vanje v Ljubljani. s-67260

Rojc Marjeta, Na Pristavi 6, Šempeter,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-67388

Rous Mitja, Ciril Metodova c. 1, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8381, izdala UE Gornja Radgona.
g-67022

Rozman Majda, Ig 15, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1104167,
reg. št. 213278, izdala UE Ljubljana.
s-67380

Rozman Vojko, Bukovica pri Vodicah 52,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 197042, izdala UE Ljubljana. s-67443

Rupar Hilda, Tupaliče 74, Preddvor, de-
lovno knjižico. g-67198

Rupnik Klemen, Otona Župančiča 11,
Idrija, spričevalo 3. letnika Srednje gozdar-
ske šole v Postojni, izdano leta 1994.
s-67247

Rus Mateja, Loški potok 7, Srednja vas,
študentsko izkaznico št. 18620, izdala Vi-
soka upravna šola. s-67258

Saje Leopold, Čilpah 23, Trebelno, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
991684, št. reg. 5888, izdala UE Trebnje.
s-67039

Sajko Aleš, Orešje 106, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 36088, izdala UE
Ptuj. g-67279

Sedminek Robert, Smokuč 85, Žirovni-
ca, diplomo srednje šole. g-67029

Seidl Klemen, Na Logu 12, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8161.
g-67181

Selimagić Rasema, Preglov trg 4, Ljub-
ljana, spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje
kemijske šole, izdana leta 1994, 1995 in
1996. s-67451

Seljak Stanislav, Gobovce 6, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
15245, izdala UE Kranj. g-67489

Senica Katja, Puhova ulica 14, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole, komercialni oddelek.
s-67435

Seničar Urban, Grobelce 7c, Vinski vrh
pri Slivnici, indeks Pravne fakultete v
Ljubljani. s-67090

Sečnik Mihael, Črni vrh 39, Polhov Gra-
dec, študentsko izkaznico št. 77960640,
izdala Biotehniška fakulteta. s-67080

Simonišek David, Ulica 25. maja 27, Li-
tija, spričevalo o končani OŠ Borisa Ziherla,
izdano leta 1987. s-67230

Sitar Jože, Visoko 7a, Visoko, delovno
knjižico. g-67202

Slatinšek Maks, Radmirje 34, Ljubno ob
Savinji, spričevalo 2. letnika, šolsko leto
1970/71. p-67044

Smirič Sonja, C.K.Ž. 48, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 46642.
p-67038

Smolič Boštjan, Dolenja Nemška vas 57,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1258015, št. reg. 9821, izdala UE Treb-
nje. s-67047

Soklič Saša, Krnica 70, Zgornje Gorje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jesenice, za
šolsko leto 1996/97. g-67015

Sotlar Sergej, Oktobrske revolucije 13,
Trbovlje, spričevalo 1. letnika Srednje eko-
nomske šole. g-67034

Spahija Ahmet, Beblerjev trg 10, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje šole teh-
ničnih strok in osebnih storitev, izdano leta
1993. s-67428

Stanko Marija, Trg svobode 32, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, št. 11879.
g-67172

Starc Marko, Črni Kal 49, Črni Kal, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27769, iz-
dala UE Koper. g-67397

Starčević Milorad, Marićka 13, BIH, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 931659,
reg. št. 179310, izdala UE Ljubljana.
s-67360

Stojan Dolar Mojca, Janežičeva cesta
15, Ljubljana, indeks Biotehniške fakultete,
izdan leta 1995. s-67111

Sušanj Miranda, Stranska pot 6, Jeseni-
ce, spričevalo - potrdilo o opravljeni maturi
v letu 1983, izdana na ime Murnik Miranda.
g-67186

Šarlah Irma, Glavarjeva ulica 20, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu dveletne
Administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1994, na ime Kranjc Irma. s-67042

Šavorn Silvo, Bušinja vas 25, Suhor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2743,
izdala RNZ Metlika. g-67494

Šavs Tatjana, Prebačevo 70, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 637642,
št. reg. 27884, izdala UE Kranj. g-67008

Šegedin Katrca, Dolenjska cesta 55,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje šo-
le tehnično naravoslovne in pedagoške sme-
ri Novo mesto, izdano leta 1983. s-67222
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Šinkovec Tanja, Sp. Lipnica 25a, Kam-
na Gorica, študentsko izkaznico, št.
01095322. s-67233

Šiška Adrijan, Vrtna ulica 6, Murska So-
bota, delovno knjižico. s-67129

Škoda Jelka, Na gmajno 13, Šentjernej,
diplomo Družboslovne in ekonomske sred-
nje šole v Novem mestu, izdana leta 1989.
s-67231

Škof Sandi, Drenovec 10, Bizeljsko,
spričevalo 4. letnika Srednje kmetijske šole
Maribor, izdano leta 1997. g-67296

Škrinjar Julij, Vrtna 15, Črnomelj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 239,
izdala UE Črnomelj. p-67505

Škrlep Maja, Mengeška cesta 49, Trzin,
indeks Pedagoške fakultete v Ljubljani, iz-
dano na ime Štor Maja. s-67093

Špelič Denis, Sernčeva 22, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11734. g-67195

Špik Mojca, Slamniki 3, Bohinjska Bistri-
ca, spričevalo SETŠ Radovljica, za šolsko
leto 1996/97. g-67025

Štalc Robert, Kropa 58, Kropa, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 25799. g-67381

Štamcar Jože, Savska 55, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 786866,
št. reg. 3259. s-67338

Štesl Andrej, Grad 188/c, Grad, štu-
dentsko izkaznico, št. 520, izdala Teološka
fakulteta. g-67461

Štifter Marjeta, Ljubljanska cesta 11,
Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje eko-
nomske šole v Kamniku, izdano leta 1990.
s-67307

Štokelj Kristjan, Stomaž 32, Dobavlje,
vozniško dovoljenje, št. S 1118733.
g-67385

Štrumbeger Luka, Trnovlje 42, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1066555, št. reg. 46203, izdala UE Kranj.
s-67236

Šuc Andrej, Gimnazijski trg 6, Koper,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Domžale,
za šolsko leto 1980/81. g-67371

Šušukovič Merima, Dežmanova 4, Les-
ce, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jeseni-
ce. g-67153

Švara Matej, Komen 120/A, Komen,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14124,
izdala UE Sežana. g-67020

Švigelj Blaž, Ratež 63, Brusnice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 36222, iz-
dala UE Novo mesto. g-67164

Tančak Mira, Nova vas 20, Jesenice na
Dolenjskem, spričevalo o končani OŠ Veli-
ka dolina, izdano leta 1972. g-67465

Tasunović Dragan, Kozinova cesta 13,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 124961, izdala UE Grosuplje. s-67001

Tavčar Bojan, Pijava Gorica 229, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
646106, št. reg. 70518. s-67150

Tišler Jože, Lom pod Storžičem 4, Tržič,
vozniško dovoljenje. g-67384

Toplak Anja, Juršinci 81, Juršinci, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj, za šolsko
leto 1996/97. g-67355

Toplak Pavel, Spomeniška pot 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
892716, št. reg. 66803. s-67103

Tretjak Vojko, G. Dolič 29, Mislinja, di-
plomo GSŠ Velenje, smer tehnik-energetik,
za šolsko leto 1985/86. g-67171

Turkovič Brigita, Kočarji 2, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, št. 11626, izdala UE Ko-
čevje. g-67389

Ugrin Zdenko, Podgorje 5, Podgorje,
maturitetno spričevalo, izdano leta 1981.
g-67166

Uhan Aleksandra, Rozmanova ulica 32
A, Novo mesto, indeks Naravoslovno teh-
nične fakultete v Ljubljani. s-67108

Ujčič Sonja, Veliko brdo 17, Jelšane,
preklicuje osebni dokument. g-67354

Ujčič Urška, Partizanska 11/E, Koper,
študentsko izkaznico, št. 20431, izdala Vi-
soka upravna šola v Ljubljani. g-67006

Ule Franc, Nanoška ulica 5, Ljubljana,
spričevalo o končani šoli za voznike motor-
nih vozil Ježica, izdano leta 1978. s-67347

Urač Peter Igor, Rogaška c. 19, Šmarje
pri Jelšah, spričevalo 1. letnika Poklicne
zlatarske šole v Celju. g-67468

Valek Edita, Škofija 47, Pristava pri
Mest., vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12646, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-67089

Valenčič Bojana, Podplešivica 6, Notra-
nje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 651956, reg. št. 86617, izdala UE
Ljubljana. s-67448

Valenčič Vesna, Rozmanova 24, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 561265, izdala UE Ilirska Bistrica.
s-67106

Vaupotič Špela, Zg. Bitnje 259, Žabni-
ca, Alpetourovo vozovnico, št. 418373.
g-67351

Vehovec Eva, Pipanova 76, Šenčur, vo-
zovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-67004

Velikonja Mojca, Podšmihel 20/a,
Laško, indeks št. 81486373. p-67001

Veličković Tjaša, Reboljeva 41, Ljublja-
na, indeks Pravne fakultete v Ljubljani, št.
20950247. s-67303

Verardo Gloria, Vegova ul. 7, Koper,
spričevalo o končani OŠ. g-67292

Verovšek Špela, Škofjeloška cesta 21,
Medvode, spričevalo o končani OŠ Preska.
s-67322

Vertovšek Žiga, Cesta Jaka Platiše 3,
Kranj, zaključno spričevalo Srednje lesar-
ske šole v Ljubljani (duplikat). s-67095

Večko Špela, Kotlje 202, Ravne na Ko-
roškem, obvestilo o uspehu pri maturi.
g-67014

Vidonja Janez, Adamičeva ulica 22, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
412036, št. reg. 24872. s-67326

Vidovič Milena, Meškova 10, Ptuj, diplo-
mo Srednje ekonomske šole Ptuj, izdano
dne 25. 6. 1985. s-67352

Vilčnik Prejac Simona, Osojnikova 7,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
41098, izdala UE Ptuj. g-67280

Vodlan Stanislav, Suhadole 21a, Komen-
da, spričevalo SESŠ Kranj, za šolsko leto
1997/98. g-67473

Vogrinc Primož, Trg svobode 31a, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9307.
g-67375

Vogrinc Primož, Trg svobode 31a, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9307.
g-67349

Vogrinec Bojan, Gerečja vas 68, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
28506, izdala UE Ptuj. g-67387

Volič Evgen, Cankarjeva 6/A, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9186,
izdala UE Postojna. g-67151

Volčič Bine, Triglavska ul. 21, Kranj, spri-
čevalo 3. letnika Srednje gostinske in turi-
stične šole Bled. g-67035

Vovk Maja, Štefančeva 6, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico št. 31950169, izdala Fa-
kulteta za farmacijo. s-67409

Vrbinc Maja, Litijska 19, Ljubljana, spri-
čevalo 2. letnika Gimnazije Ledina, izdano
leta 1997. s-67253

Vrbnik Dejan, Honkratova 56, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10492,
izdala UE Trbovlje. g-67174

Vrhunc Alenka, Tržaška cesta 51, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
319936, reg. št. 187292, izdala UE Ljub-
ljana. s-67379

Vričko Zdenka, Knafljev trg 1, Ribnica,
zaključno spričevalo Šole za strojno stroko,
št. 8/822, izdano 27. 8. 1982. g-67040

Vukašinovič Žarko, Gorenjskega odreda
18, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 271245, reg. št. 17233, izdala UE
Kranj. g-67282

Vukosavljević Zoran, Kogojeva ulica 1,
Ljubljana, spričevala 1., 2. in 3. letnika Sred-
nje gradbene in ekonomske šole. s-67118

Vukovič Ivo, Gradnikova 52, Radovljica,
izpit za voditelja čolnov, št.
02/13-404/1-73, izdan leta 1973.
g-67013

Vurnik Slavica, Gradiška pot 8a, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16584. g-67488

Windisch Bruno, Ptujska c. 3, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
17014. g-67498

Zahirović Elvedin, Kočevska Reka 45,
Kočevska Reka, spričevalo o zaključnem
izpitu št. X/PPOV P/94. g-67363

Zakotnik Blaž, Pot v mejah 7c, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 13858.
s-67325

Zaletelj Petra, Ob težki vodi 18, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25460, izdala UE Novo mesto. g-67281
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Zidar Tatjana, Cesta na Brdo 94, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
686170, reg. št. 142759, izdala UE Ljub-
ljana. s-67121

Zoppe Tomislav, Ulica Bratov Babnik 12,
Ljubljana, obvestilo o uspehu za 4. letnik
Srednje elektrotehnične šole v Ljubljani, iz-
dano leta 1980. s-67269

Zore Andrej, Trebelno 14, Trebelno, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 692739,
št. reg. 3220. s-67255

Zrimšek Andrej, Jakčeva ulica 8, Ljublja-
na, študentsko izkaznico št. 22039550, iz-
dala Fakulteta za šport. s-67439

Zupan Daniel, Vinje 9, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 728, izdala UE
Tržič. g-67007

Zupan Gabrijela, Krašnja 8a, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

462288, reg. št. 27123, izdala UE Domža-
le. s-67133

Zupan Petra, Zg. Rute 45, Gozd Martu-
ljek, vozniško dovoljenje, št. S 57251, kat.
B. g-67302

Zupanič Metka, Stojnci 137/a, Markov-
ci, delovno knjižico. g-67203

Zupančič Janja, Pod plevno 33, Škofja
Loka, zaključno spričevalo OŠ Miško Kra-
njec, izdano leta 1990. s-67424

Žabkar Mihajlovič Klara, Ul. Tončke Če-
čeve 20, Ljubljana, spričevali 1. in 2. letni-
ka Upravno administrativne šole v Ljubljani.
s-67096

Žerjav Lidija, Laze pri Borovnici 37, Bo-
rovnica, spričevalo 1. letnik Srednje trgov-
ske šole Ljubljana, izdano leta 1996.
s-67318

Žgavec Tina, Orehek 2a, Prestranek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12970,
izdala UE Postojna. g-67374

Žlavs Ivan, Loče 3b, Šmartno v Rožni
dolini, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3304. p-67035

Žlebnik Damjan, Trg 4. aprila 6b, Meži-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15084, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-67191

Žlender Helena, Virštanj 41a, Podčetr-
tek, spričevali 1. in 2. letnika Srednje vrt-
narske šole, izdani leta 1996 in 1997.
s-67378

Žužek Marija, Mlekarska 2, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 524033,
reg. št. 6412, izdala UE Kranj. g-67170

Žugaj Renato, Plešičeva ulica 27, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
239396, reg. št. 187635, izdala UE Ljub-
ljana. s-67436

Županec Ivan, Ulica Metoda Mikuža 20,
Ljubljana, delovno knjižico. s-67003
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