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Sodni register

NOVA GORICA

Rg-209993
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 98/00662 z dne 24. 9.
1998 pri subjektu vpisa KORA, Investicij-
ski inženiring in trgovina, d.o.o., Nova
Gorica, sedež: Partizanska ul. 9, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/03237/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov s temile podatki:

Matična št. 5796784
Ustanovitelji: Cora Paolo, Farra d’Ison-

zo, Italia, Via Contessa Beretta No 7, vstop
1. 7. 1993, vložek: 2,666.667 SIT, Perco
Mario, Capriva del Friuli, Italia, Via Mazzini
No. 18, vstop 1. 7. 1993, vložek:
2,666.666 SIT, Cej Giuseppe, Gorizia Ita-
lia, Via Don Bosco 163, vstop 1. 7. 1993,
vložek: 2,666.667 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo, Pahor Viljem in Gregorič Jorda-
na, izstop 14. 9. 1998.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 2715/94 Rg-267
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljice sklenilo objaviti sklep:
Družba ANGELIKA, trgovsko podjetje,

d.o.o., Socka, Strmec pri Vojniku, prene-
ha po skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer
Kunst-Bojadžijevski Angelco, Celje, Kraig-
herjeva 7, ki prevzame obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbe-
nica.

Sklep je sprejela družbenica dne 25. 5.
1994.

Zoper sklep je 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 Celju
dne 28. 9. 1995

LJUBLJANA

Srg 4248/96 Rg-262
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

ARHITRAV, družba za svetovanje,
agencijske posle, trgovino in marketing,
d.d., Domžale, reg. št. vl. 1/5006/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 11. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Končan Janez, Vrhpolje
279, Kamnik, Kukenberg Marko, Zaboršt,
Šumberška cesta 42, Domžale, Belcijan Ja-
na, Vrba 18, Domžale, Rutar Vera, Livarska 5,
Kamnik, Ulčar Borut, Cankarjeva 32, Kamnik,
Girandon Andrej, Zaboršt, Pot za Bistrico 16,
Domžale, Cerkvenik Peter, Ulica Matije Tom-
ca 2, Domžale, Ostojić Anika, Aškerčeva ulica
33a, Domžale, Žlindra Stanislava, Samostan-
ska 12, Kamnik, Marković Cirilka, Ljubljanska
cesta 31, Dob, Maren Vanja, Glavarjeva cesta
16, Komenda, Šraj Milena, Prešernova cesta
38, Radomlje, Šarec Janez, Preserje, Kam-
niška cesta 20, Radomlje, Filipčič Jože, Tr-
zin, Cankarjeva ulica 11, Mengeš, Ciperle
Janez, Jesenova ulica 21, Domžale in Nahti-
gal Franc, Pot za Bistrico 23, Domžale, z
ustanovitvenim kapitalom 5,114.100 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelje v razmerju z nji-
hovimi deleži.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1998

Srg 1001/97 Rg-263
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

FEGO, d.o.o., Grosuplje, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 31. 12. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Gornik Suzana, Gornik
Branko, Ferjan Štefanija, Ferjan Dušan in
Dežman Valentina, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,540.000 SIT, ki prevzemajo obvez-

nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelje v razmerju z nji-
hovimi poslovnimi deleži.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 7. 1998

Srg 7078/97 Rg-264
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

VOLC-SALA, d.o.o., Ljubljana, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 24. 12. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Vladimir Holc, z ustanovi-
tvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 8. 1998

Srg 27/95 Rg-265
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba ORBITA, podjetje za logistič-
ne storitve, trgovino in turizem, d.o.o.,
Kotnikova 21, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 3. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji družbe so Marinčič Milena,
Kotnikova 21, Ljubljana, Kenda Branko,
Kožmani 50/a, Ajdovščina, Kučan Silva, Ja-
dranska 2, Ljubljana, Marinčič Jože, Bratov
Rozmanov 10, Ljubljana in po pokojnem
družbeniku Novak Zvonimirju njegovi dediči
Novak Karolina, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
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Novak Iztok, Beblerjev trg 1, Ljubljana in
Novak Irena, Nussdorferjeva 13, Ljubljana,
z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v ce-
loti na ustanovitelje in dediče pokojnega
ustanovitelja Novak Zvonimira.

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 30. 1. 1997

Srg 5074/98 Rg-266
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

KEA, podjetje za izdelavo tekstilne
konfekcije in kovinske galanterije, trgov-
sko in zunanjetrgovinsko dejavnost ter
svetovanje, d.o.o., Vregova 3, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 4. 9. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Jurak Ervin, Ljubljana, Ada-
mičeva 13, z ustanovitvenim kapitalom
1,502.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,502.000 SIT prenese v celoti na ustano-
vitelja.

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 15. 10. 1998

Srg 01868/98 Rg-270
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba ILIRIJA TRADE, zunanja trgovi-
na in poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana,
Tržaška c. 40, reg. št. vl. 1/16092/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 24. 3. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je ILIRIJA, razvoj, pro-
izvodnja in trženje kozmetičnih izdelkov,
d.d., Ljubljana, Tržaška c. 40, z ustanovi-
tvenim kapitalom 3,372.060,10 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital in vse pre-
moženje prenese 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 7. 10.1998

MARIBOR

Srg 590/98 Rg-268
Družba SELEX ELECTRONIC, pro-

izvodnja, storitve, trgovina, d.o.o., Kam-
niška ul. 32, Maribor, reg. št. vl.
1/7107-00, katere družbenika sta Logofe-
tov Atanasov Vladimir in Pogranični Logofe-
tov Nina, oba Kamniška ul. 32, Maribor, po
sklepu družbenikov z dne 16. 9. 1998 pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Logofetov
Atanasov Vladimir in Pogranični Logofetov
Nina.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 9. 1998

Srg 5697/94 Rg-269
Družba TIP GAST, podjetje za turizem,

gostinstvo, proizvodnjo in marketing,
d.o.o., Maribor, Poštelska 12, reg. št. vl.
1/6620/00, katere ustanoviteljici sta Hrva-
tin Bojana, Maribor, Poštelska 12 in Sakel-
šek Majda, Maribor, Pod vinogradi 57, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzeli Hrvatin Bo-
jana in Sakelšek Majda.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 9. 1995

NOVA GORICA

Rg-25005
Družba BMB, Proizvodnja, trgovina in

storitve, d.o.o., Ajdovščina, s sedežem Na
Brajdi 13, Ajdovščina, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-3144-00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 28. 3. 1995.

Ustanovitelja sta Miran Birsa in Bogdana
Birsa, oba Na Brajdi 13, Ajdovščina, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v

roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 3. 1995

Rg-209661
Družba KORA, Investicijski inženiring

in trgovina, d.o.o., Nova Gorica, s sede-
žem Partizanska ul. 9, Nova Gorica, vpi-
sana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vl. 1-3237-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
viteljev družbe z dne 14. 9. 1998.

Ustanovitelji so Cora Paolo, Via Contessa
Beretta No. 7, Farra d’Isonzo, Italija, Perco
Mario, Via Mazzini No. 18, Capriva del Friu-
li, Italija in Cej Giuseppe, Via Don Bosco
163, Gorzia, Italija, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 9. 1998

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-7/98 Ob-7649
Pravila sindikata delavcev v zdravs-

tveni negi, Sindikalna enota Dom starej-
ših občanov Ljubljana Bežigrad, Koma-
nova 1, Ljubljana, sprejeta na ustanovni
seji dne 31. 3. 1998, se hranijo pri Upravni
enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad. Pravila
so vpisana v evidenco statutov sindikata pod
št. 028-7/98 dne 30. 9. 1998.

Št. 028-5/98 Ob-7653
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, izpostava Center, Oddelek za občo
upravo, družbene dejavnosti in skupne za-
deve z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov dne 20. 10. 1998, pod zap. št.
244, z nazivom pravila sindikata zavoda, ki
ga je zahtevala pooblaščena oseba sindika-
ta z imenom: Sindikat Akademije za gle-
dališče, radio, film in televizijo, kratico:
Sindikat AGRFT, matično številko: 1159682
in sedežem: Nazorjeva ulica 3, Ljubljana.
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II D 462/96 R-178
Pred tem sodiščem je v teku zapuščinski

postopek po pokojni Rozaliji Kegl, roj. Kegl,
socialni podpiranki, roj. 10. 7. 1923, na-
zadnje stan. Sp. Velka 82, Zg. Velka, ki je
umrla 30. 5. 1996.

Doslej znana dediča po pokojni sta po-
kojničin brat Kegl Jožef in pokojničina se-
stra Kuzmič Adela.

Obstaja možnost, da je dedičev več, saj
je pokojna imela še dve sestri, ki sta sicer
že umrli, sta pa zapustili potomstvo.

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravi-
co do dediščine po pokojni Kegl Rozaliji,
roj. Kegl, da se priglasijo temu sodišču, v
enem letu od objave tega oklica. Po prete-
ku tega roka bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s kate-
rimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 10. 1998

D 137/96 R-179
Dominik Terlikar, sin Ivana, upokojenec,

roj. 25. 11. 1920, iz Logje št. 60, je umrl
23. 5. 1996 v Tolminu.

Do dediščine imata pravico tudi vnuka
zapustnika Marjetka in David Terlikar (otro-
ka pok. sina zapustnika Mirka Terlikarja),
ki živita v Avstraliji in sta neznanega biva-
lišča.

Dedičema je bila postavljena skrbnica za
poseben primer Alenka Mahajnc iz Tolmina,
Prekomorskih brigad 5.

Dediča naj se priglasita sodišču v enem
letu od objave oklica na oglasni deski so-
dišča in v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi postavlje-
ne skrbnice in na podlagi drugih podatkov,
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 1. 10. 1998

D 94/96 R-182
Marija Škorja od Mihaela iz Kocjančičev

138, je 6. 3. 1942 umrla in ni zapustila
oporoke.

Do dediščine ima pravico vnuk Škorja
Ivan, neznanega prebivališča v Argentini.

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

Dediču je postavljen za skrbnika Cvetka
Birsa iz Ankarana, Ivančičeva 19.

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 24. 9. 1998

D 51/98 R-186
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščin-

ski postopek po brezoporočno umrli Janji
Antunović, hčeri Iva, upokojenki, roj. 22. 6.
1926 v Novem Šeherju – BiH, drž. RS,
samski, umrli 26. 2. 1998 v Ljubljani, na-
zadnje stalno stanujoči na Vrhniki, Poštna
ulica 5.

Ker se ne ve za zakonite dediče po njej,
se na podlagi 206. člena zakona o dedova-
nju s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se oglasi-
jo sodišču v enem letu od objave tega okli-
ca v Uradnem listu RS. Po dosedaj znanih
podatkih je zapustnica imela sestro, živečo
v Zagrebu, vendar ni znano ne njeno ime ne
njeno prebivališče.

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

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 15. 10. 1998

VII P 1178/97 R-165
To sodišče je po sodnici Martini Hren, v

pravdni zadevi tožeče stranke Pošta Slove-
nije, d.o.o., PE Ljubljana, Čopova 11, zo-
per toženi stranki 1. Milivoj Miloševič, na-
zadnje stanujoč Celovška 264, Ljubljana,
sedaj neznanega prebivališča, 2. Marija
Amon, Bratovževa ploščad 36, Ljubljana,
zaradi plačila 142.140 SIT s pripadki, na
podlagi določila 84. člena zakona o pravd-
nem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne
15. 9. 1998 sklenilo:

1. Milivoju Miloševič, neznanega prebi-
vališča, se postavlja začasna zastopnica
Alenka Kočevar, strokovna sodelavka tega
sodišča.

2. Začasna zastopnica bo zastopala pr-
votoženo stranko v pravdni zadevi opr. št.
VII P 1178/97, dokler prvotožena stranka
ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler ji skrbstveni or-
gan ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 1998

I P 135/97-17 R-170
To sodišče je postavilo začasnega za-

stopnika Matjaža Černeta iz Radovljice, to-
žencu Zlatku Konjeviču, na podlagi druge-
ga odstavka 84. člena 4. in 5. točke ZPP in
začasni zastopnik bo zastopal toženca v
pravdnem postopku pred tem sodiščem I P
135/97, vse dotlej, dokler toženec ali nje-
gov pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 4. 1998

III P 450/98 R-180
To sodišče je v pravdni zadevi tožečih

strank Mikuž Emila in Mikuž Sonje, Cesta
na Mele 12, Brezovica pri Ljubljani, ki ju

zastopata odvetnika Miro Senica in Barbara
Menart Senica iz Ljubljane, zoper toženo
stranko Klemenčič Nado, Ulica bratov Ko-
mel 3, Ljubljana-Šentvid, zaradi plačila
3,812.436,11 SIT spp oziroma razširjeno
na plačilo 12,331.734 SIT spp, na podlagi
določila 84. člena zakona o pravdnem po-
stopku, sklenilo:

Toženi stranki se kot začasni zastopnik
postavi Valerija Šter, strokovna sodelavka
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Tavčarje-
va 9, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko, dokler ne bosta tožena stranka ali
njen pooblaščenec nastopila pred sodiščem
oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 1998

I 1/98 R-184
To sodišče je na podlagi 84/2, točka 4

zakona o pravdnem postopku v zvezi s
14. členom zakona o izvršilnem postopku v
izvršilni zadevi opr. št. I 1/98 upnika: Zava-
rovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, Območna
enota Nova Gorica, ki ga zastopa odvetnik
Emil Mozetič iz Nove Gorice, zoper dolžni-
ka Marinkovič Aca, Cankarjeva 18, Nova
Gorica, zaradi izterjave 4,170.440,30 SIT
spp, dolžniku Marinkovič Acu, ki je nezna-
nega bivališča, postavilo začasnega zastop-
nika v osebi Polone Klančič, diplomirane
pravnice, zaposlene pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici, Kidričeva 14.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka v izvršilnem postopku, dokler dolžnik sam
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler ne bo skrbstveni
organ sporočil sodišču, da je postavil skrb-
nika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 10. 1998

Razglasi sodišč

Oklici dedičem

Oklici o skrbnikih in razpravah

Stečajni postopki
in likvidacije

St 34/96-866 S-445
To sodišče razpisuje IV. narok za preiz-

kus upniških terjatev v stečajni zadevi Je-
klotehna, d.d., Maribor – v stečaju, dne
18. 11. 1998 ob 10. uri, soba 330 tukajš-
njega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 10. 1998

St 10/98-6 S-446
To sodišče je na seji senata dne 12. 10.

1998 pod opr. št. St 10/98 sprejelo na-
slednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom TSP
Štubler in ostali, trženje, storitve in pro-
izvodnja, d.n.o., Roška cesta 10, Dolenj-
ske Toplice, se začne in zaključi, ker pre-
moženje dolžnika ne zadošča niti za popla-
čilo stroškov stečajnega postopka.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
TSP Štubler in ostali, trženje, storitve in pro-
izvodnja, d.n.o., izbriše iz sodnega registra.
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Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave sklepa v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 12. 10. 1998

St 27/98-10 S-447
To sodišče je s sklepom opr. št. St

27/98 dne 16. 10. 1998 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom PIK Ju-
nior, Družba za proizvodnjo, trgovino in
storitve in usposabljanje in zaposlova-
nje invalidov, d.o.o., Ul. kraljeviča Mar-
ka 5, Maribor.

Odslej firma glasi: PIK Junior, Družba za
proizvodnjo, trgovino in storitve in usposab-
ljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o., Ul.
kraljeviča Marka 5, Maribor – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
Dušan  Marin,  dipl.  ek.,  Štantetova  4,
Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica, in sicer v dveh izvodih do-
kumentirane z ustreznimi listinami in kolko-
vane s predpisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove ta-
koj poravnajo v stečajni masi.

Narok za preizkus terjatev bo dne 6. 1.
1999 ob 9. uri, soba 330/III tega sodišča.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tega sodišča dne 16. 10. 1998.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 10. 1998

St 10/95-112 S-448
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-

nika Meblo Infra, podjetje za informati-
ko, finance in računovodstvo, d.d. – v
stečaju, Industrijska 5, Nova Gorica, bo
narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev, v torek, 1. 12. 1998 ob 14.30,
v sobi 310/III naslovnega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za glav-
no razdelitev v stečajni pisarni naslovnega
sodišča med uradnimi urami.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 10. 1998

St 15/95-112 S-449
To sodišče v stečajnem postopku nad

dolžnikom Zadom, d.o.o., Gradac – v ste-
čaju, vabi vse upnike na narok za obravna-
vanje osnutka glavne razdelitve dne 2. 12.
1998 ob 9. uri, v sobi št. 118 tega so-
dišča.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za glav-
no razdelitev v pisarni gospodarskega od-
delka sodišča v sobi št. 58, vsak delovni
dan med uradnimi urami od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 10. 1998

St 14/98 S-450
To sodišče, oddelek za gospodarsko

sodstvo, v stečajnem postopku Tectum,
d.d., Ljubljana, Celovška 280 – v steča-
ju, ki se vodi pod opr. št. St 14/98, razpi-
suje drugi narok za preizkus prijavljenih ter-
jatev, ki bo dne 17. 11. 1998 ob 10.15, v
konferenčni dvorani tega sodišča.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 1998

St 71/98 S-451
To sodišče je s sklepom St 71/98 dne

22. 10. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom M.A. – Moj avto, d.o.o., Tržaška
133, Ljubljana.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Šte-
fan Veren, Ljubljana.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terja-
tve in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
3. 2. 1999 ob 13.30, soba 368/III tukajš-
njega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 10. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1998

Kolektivni delovni spori

I Kd 392/98 K-8
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predla-
gateljem Sindikat N LB Ljubljana, d.d., in
nasprotnim udeležencem N LB Ljubljana,
d.d., Trg republike 2, zaradi določitve dolži-
ne letnega dopusta po KP dejavnosti.

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

Poravnalni narok je razpisan za dan
20. 11. 1998 ob 13. uri, v sobi št. 14/V.
nad. Delovno in socialno sodišče v Ljublja-
ni, Resljeva 14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča dne
20. 10. 1998.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Št. 122-12/98-0016-04 Ob-7741
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi drugega odstavka 258.j čle-

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

a)
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške

s sedežem v Ravnah na Koroškem,
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške

s sedežem v Šentjurju pri Celju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

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

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 756-1/98 Ob-7647
Splošna bolnišnica “dr. Franca Dergan-

ca”, Šempeter pri Gorici, razpisuje prosto
delovno mesto.

predstojnika oddelka za očesne bo-
lezni

Pogoji:
– zdravnik specialist iz okulistike,
– 3 leta delovnih izkušenj v specialistični

stroki,
– strokovne in organizacijske sposobno-

sti vodenja.
predstojnika oddelka za laboratorij-

sko diagnostiko
Pogoj:
– specialist klinične biokemije,
– 2 leti delovnih izkušenj v specialistični

stroki,
– strokovne in organizacijske sposobno-

sti vodenja.
predstojnika oddelka za transfuziolo-

gijo
Pogoj:
– zdravnik specialist transfuziolog,
– 2 leti delovnih izkušenj v specialistični

stroki,
– strokovne in organizacijske sposobno-

sti vodenja.
Mandatna doba 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od objave
na naslov: Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca”

Nova Gorica

Ob-7697
Svet Srednje frizerske šole Ljubljana, Li-

tostrojska 53, Ljubljana, tel.
061/1593-499, razpisuje delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkci-

jo izpolnjevati splošne zakonske pogoje in
posebne pogoje v skladu s 53., 92. in
96. členom zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l.
RS, št. 12/96 in 23/96), in sicer da izpol-
njuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega
delavca v šoli, ima visokošolsko izobrazbo,
ima opravljen strokovni izpit v skladu z zako-
nom, ima pridobljeno pedagoško-andra-
goško izobrazbo, ima naziv svetovalec ali
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svetnik oziroma najmanj pet let naziv men-
tor, opravljen ravnateljski izpit, 5 let delov-
nih izkušenj v vzgoji in izobraževanju.

Na razpis se lahko prijavijo tudi kandida-
ti, ki izpolnjujejo pogoje po 143., 144.,
145. in 149. členu ZOFVI.

Izbran kandidat bo imenovan za 4 leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

zahtevanih pogojev in o dosedanjih delov-
nih izkušnjah, kratek življenjepis in program
oziroma vizijo razvoja ter dela šole za man-
datno obdobje, pošljite v 8 dneh po razpisu
na naslov: Svet Srednje frizerske šole Ljub-
ljana, Litostrojska 53, 1000 Ljubljana, z oz-
nako: “prijava na razpis za ravnatelja”.

Kandidati boste pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.

Srednja frizerska šola Ljubljana

Št. 86/98 Ob-7719
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejav-

nosti na podlagi 23. in 34. člena statuta,
pravilnika o notranji organizaciji in sistemi-
zaciji delovnih mest ter sklepa upravnega
odbora z dne 28. 11. 1997 razpisuje de-
lovna mesta:

1. Na območni izpostavi Maribor
– organizator – računovodja,
– organizator – administrativni dela-

vec,
– producent za sodobni ples,
– producent za folklorno in likovno

dejavnost,
– producent za gledališko in lutkov-

no dejavnost,
– samostojni svetovalec za glasbeno

dejavnost.
2. Območna izpostava Koper:
– administrativno finančni delavec,
– samostojni svetovalec za glasbeno

dejavnost,
– samostojni svetovalec za gleda-

liško in lutkovno dejavnost.
3. Območna izpostava Brežice:
– organizator (polovični delovni čas),
– računovodja (polovični delovni čas).
4. Območna izpostava Krško:
– organizator.
5. Območna izpostava Kamnik:
– organizator – računovodja (polovič-

ni delovni čas).
6. Območna izpostava Nova Gorica:
– administrativno finančni delavec.
7. Območna izpostava Ptuj:
– organizator – računovodja.
8. Območna izpostava Radovljica:
– samostojni svetovalec za gleda-

liško in lutkovno dejavnost.
9. Območna izpostava Škofja Loka:
– organizator.
10. Območna izpostava Tolmin:
– organizator – računovodja.
11. Območna izpostava Slovenska Bi-

strica:
– organizator – računovodja.
Delovna mesta so razpisana za nedolo-

čen čas.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
1. Administrativno finančni delavec:
– državljanstvo RS,
– končan triletni program srednjega izo-

braževanja,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– obvladovanje dela z računalnikom,

– pasivno znanje najmanj enega tujega
jezika.

Poskusno delo traja dva meseca.
2. Organizator:
– državljanstvo RS,
– srednja izobrazba,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje najmanj enega tujega

jezika.
Poskusno delo traja dva meseca.
3. Producent:
– državljanstvo RS,
– višja izobrazba družboslovne, ekonom-

ske ali sorodne smeri,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– poznavanje razpisanega delovnega po-

dročja,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje najmanj enega tujega

jezika.
Poskusno delo traja pet mesecev.
4. Samostojni svetovalec:
– državljanstvo RS,
– visoka izobrazba družboslovne, eko-

nomske ali sorodne smeri,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– poznavanje razpisanega delovnega po-

dročja,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Poskusno delo traja pet mesecev.
Pisne prijave z oznako “razpis za strokov-

no službo Sklada” in dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev (potrdilo o izobrazbi, potr-
dilo o državljanstvu, življenjepis, iz katerega
so razvidne delovne izkušnje in druga znanja)
sprejema Sklad RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po končanem razpisnem roku.

Sklad RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Obvestilo
Ob-7769

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turi-
zem, Trg svobode 3, Maribor, objavlja, da
so sredstva iz postavke 3986 – Pospe-
ševalna mreža za malo gospodarstvo, na-
menjena za javni razpis za sofinanciranje
generalističnega svetovanja v malem gos-
podarstvu (Ur. l. RS, št. 39/98) porablje-
na in je zato javni razpis zaključen.

Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem

Preklic
Ob-7773

Osnovna šola Maksa Durjave Maribor,
Ruška cesta 15, preklicuje javni razpis za

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

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

izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti, objavljen v Ur. l. RS, št. 59 z
dne 21. 8. 1998, Ob-5778, št. 402.98.

Osnovna šola Maksa Durjave,
Maribor

Št. 404-08-340/98 Ob-7717
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: naftni derivati v skupni
vrednosti 673,157.290 SIT.

3. Kraj dobave: lokacije na objektih v
RS.

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

5. Morebitne druge informacije na naslo-
vu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 24, kontaktna oseba Rošelj Janko,
tel. 061/171-23-36.

Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko

Št. 04-7654/98 Ob-7625
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze, Upra-
va Republike Slovenije za pomorstvo, Uk-
marjev trg 2, 6000 Koper (faks
066/271-447).

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: poglabljanje
bazena III v pristanišču na koto – 10 m v
ocenjeni vrednosti 220,000.000 SIT.

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

ročila gradbenih del, če je znan: 15. 2.
1998.

5. Morebitne  druge  informacije:  pri
ocenjevanju  ponudb  bodo  upoštevane
preference  za  domače  ponudnike  v
višini 10%.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo, Koper



Stran 6910 / Št. 73 / 30. 10. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ob-7731G
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 133-22-51.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: zahodna ob-
voznica Maribor – desni breg, Dravo-
grajska cesta od Obrežne ulice do Er-
javčeve ulice z Erjavčevo ulico.

Ocenjena vrednost za: Dravograjsko
cesto 2.000,000.000 SIT in Erjavčevo uli-
co 262,000.000 SIT.

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

ročila gradbenih del, če je znan: februar
1999.

5. Morebitne druge informacije: pred-
videni rok: za Dravograjsko cesto: maj 1999
– december 2000 za Erjavčevo ulico:
marec 1999 – december 1999.

6. Način financiranja: NPIA (v letih
1999-2001).

Protokol o ureditvi medsebojnih razmerij
pri izgradnji zahodne obvoznice Maribor (so-
financiranje MO Maribor).

Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.

Ob-7731H
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 133-22-51.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: AC Vučja vas
– Beltinci: izgradnja pod - etape od km
6,400 do km11,200 in sicer:

– izgradnja trase z odvodnjavanjem in
opremo v dolžini 4,800 km,

– izgradnja priključnih cest in deviacij,
– izgradnja mostov od 0 do 50 m (2

kom),
– izgradnja nadvozov,
– izgradnja podvozov,
– izgradnja prepustov,
– izgradnja in prestavitev komunalne in-

frastrukture,
– regulacije vodotokov.
Ocenjena vrednost: 5.500,000.000

SIT.
3. Kraj izvedbe del: AC Vučja vas – Belt-

inci, od Murske Sobote do Beltincev.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naro-

čila gradbenih del, če je znan: marec 1999.
5. Morebitne druge informacije: predvi-

deni rok: okvirno v 19 mesecih.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.

1. Employer: Družba za avtoceste v Re-
publiki Sloveniji, DARS d.d., Ljubljana, Uli-
ca XIV Divizije 4, Celje, branch office Ljublja-
na, Einspielerjeva 6, fax 133 22 51.

2. Type and volume of the required con-
struction works and estimated value of
works: Motorway Vučja vas–Beltinci:
Construction of sub-stage from km
6.400 to km 11.200, i.e.

– construction of motorway with drain-
age system and road furniture in the length
of 4.88 km

– construction of access roads and de-
viations,

– construction of bridges from 0 to 50 m
(2 pieces),

– construction of overpasses,
– construction of underpasses,
– construction of culverts,
– construction and displacement of pub-

lic utility infrastructure lines,
– control and relocation of water

streams.
Estimated value of works:

5.500,000.000 SIT.
3. Place of performance of works: Mo-

torway Vučja vas–Beltinci, from Murska So-
bota to Beltinci.

4. Tentative Commencement date of the
Public Procurement for Construction Works,
if known: March 1999.

5. Any other information: tentative con-
struction period (deadline): indicative within
19 months.

The Motorway Company in the
Republic of Slovenia,

DARS, d.d.

Ob-7731I
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 133-22-51.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: AC Vučja vas
– Beltinci: izgradnja mostu čez Muro in
sicer:

– izdelava projektne dokumentacije –
PGD, PZI projektov in pridobitev enotnega
dovoljenja za gradnjo mostu čez Muro,

– izgradnja mostu čez Muro.
Ocenjena vrednost: 3.100,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: AC Vučja vas – Belt-

inci, prečkanje Mure.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naro-

čila gradbenih del, če je znan: februar 1999.
5. Morebitne druge informacije: pred-

videni rok: okvirno 30 mesecev.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.

1. Employer: Družba za avtoceste v Re-
publiki Sloveniji, DARS, d.d., Ljubljana, Uli-
ca XIV Divizije 4, Celje, branch office Ljublja-
na, Einspielerjeva 6, fax 133 22 51.

2. Type and volume of the required con-
struction works and estimated value of
works: Motorway Vučja vas–Beltinci:
Construction of the bridge over the Ri-
ver Mura i.e.

– preparation of design documentation
– PGD, PZI (Building Application Designs,
Implementation Project Designs and obtain-
ing the uniform permit for construction of
the bridge over the river Mura

– construction of the bridge over the Ri-
ver Mura

Estimated value of works:
3.100,000.000 SIT.

3. Place of performance of works: Mo-
torway Vučja vas–Beltinci, crossing the Riv-
er Mura.

4. Tentative Commencement date of the
Public Procurement for Construction Works,
if known: February 1999.

5. Any other information: tentative con-
struction period (deadline): indicative within
30 months.

The Motorway Company in the
Republic of Slovenia

DARS, d.d.

Preklic
Ob-7667

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana, Ci-
galetova 15, zaradi ponovne objave, prekli-
cuje javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev za dobavo blaga: bombažne majice,
puloverje in ostale bombažne izdelke, ob-
javljene v Uradnem listu RS, št. 69 z dne
9. 10. 1998, Ob-7101.

Telekom Slovenije, d.d. Ljubljana

Št. 2144/98 Ob-7643
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, tele-
faks 061/312-542.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: skladišče na Glavar-
jevi 14 v Ljubljani.

Upoštevane bodo le popolne ponudbe.
Orientacijska vrednost razpisa je

10,000.000 SIT.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava mobilnih agrega-
tov:

1. mobilni agregat moči 300 kVA
(1 kom),

2. mobilni agregat moči 100 kVa
(1 kom).

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

predvideni rok dobave za razpisana mobil-
na agregata je 1 mesece od podpisa po-
godbe.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55, v sobi št. 20, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 6. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT, nakazilo na žiro račun Elektro Ljublja-
na, št. 50102-601-90004.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 18. 11. 1998 do
14. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Elektro Ljub-
ljana, d.d., Služba za javna naročila, Slo-
venska cesta 58, 1516 Ljubljana.

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
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Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis – Ponudba za doba-
vo mobilnega agregata moči 300 kVA in
100 kVA – Ne odpiraj!”.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane po pošti do 11. 11.
1998.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1998, ob 10. uri v sejni sobi št.
119 družbe Elektro Ljubljana, Slovenska
58/I v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe, ne starejša od 30 dni, z
veljavnostjo 80 dni od objave v Uradnem
listu RS.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilno ali
kompenzacija neplačane električne energi-
je brez stroškov kompenzacije.

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 je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki mora predložiti na-
slednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 30 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS,

– BON 1, BON 2 oziroma BON 3 ne
starejši od 30 dni od dneva objave v Urad-
nem listu RS,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
stih iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od dneva objave v Uradnem listu RS.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 80 dni po objavi
v Uradnem listu RS.

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

– skupna ponudbena cena (80% delež),
– plačilni pogoji (10% delež),
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo mobilnih agregatov Elektro Ljubljani
(10% delež).

15., 16., 17.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 2145/98 Ob-7644
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, tele-
faks 061/312-542.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: RP 20 kV RŽV.
Upoštevane bodo le popolne ponudbe.

Orientacijska vrednost razpisa je
30,000.000 SIT.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava opreme za RP 20
kV RŽV:

– celice 20 kV,
– naprave lastne rabe,
– energetski in signalni kabli,
– protipožarna in zaščitna oprema.
(c), (č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

predvideni rok dobave za razpisano opre-
mo je 3 mesece od podpisa pogodbe.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55, v sobi št. 20, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 6. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT, nakazilo na žiro račun Elektro Ljublja-
na, št. 50102-601-90004.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 18. 11. 1998 do
14. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Elektro Ljub-
ljana, d.d., Služba za javna naročila, Slo-
venska cesta 58, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis – Ponudba za doba-
vo opreme za RP 20 kV RŽV– Ne odpiraj!”.

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane po pošti do 11. 11.
1998.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1998, ob 10. uri v sejni sobi št.
119 družbe Elektro Ljubljana, Slovenska
58/I v Ljubljani.

Predsedniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili odpiranja ponudb, morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 5% vred-
nosti ponudbe, ne starejša od 30 dni, z veljav-
nostjo 80 dni od objave v Uradnem listu RS.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilno ali
kompenzacija neplačane električne energi-
je brez stroškov kompenzacije.

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 je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki mora predložiti na-
slednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 30 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS,

– BON 1, BON 2 oziroma BON 3 ne
starejši od 30 dni od dneva objave v Urad-
nem listu RS,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
stih iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od dneva objave v Uradnem listu RS.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 80 dni po objavi
v Uradnem listu RS.

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

– skupna ponudbena cena (70% delež),
– plačilni pogoji (10% delež),
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo opreme za gradnjo in rekonstrukcijo
RTP, RP Elektro Ljubljani (10% delež),

– dobavni rok (10% delež).
15., 16., 17.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 39/98 Ob-7645
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Lekarna Velenje, Vodnikova 1, 3320
Velenje, 063/854-459.

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

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

trebno dobaviti: nakup in montaža opre-
me za lekarno.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

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

cember 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Le-
karna Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje,
Uprava lekarne, Jožica Bulajič, mag. farm.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 6. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT plača ponudnik z virmanom na žiro ra-
čun št. 52800-603-39079 pri APP Podruž-
nici Velenje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 23. 11. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Lekarna Velenje, Vodnikova
1, 3320 Velenje, Jožica Bulajič, mag. farm.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1998 ob 12. uri, v prostorih Lekar-
ne Velenje, Vodnikova 1.

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 3% vrednosti po-
nudbe. Bančna garancija za resnost ponud-
be mora veljati 45 dni od datuma odpiranja
ponudb.
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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 in montaže.

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 mo-
rejo umakniti ponudbe: do 20. 11. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
nudbena cena (50%), plačilni pogoji (10%),
tehnološka ustreznost (15%), čas garancije
in reference (20%), druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji (5%).

15., 16., 17.
Lekarna Velenje

Št. 206/98-3 Ob-7695
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povše-
tova ulica 6, 1104 Ljubljana, faks
177-97-13.

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

3. (a) Kraj  dobave:  Ljubljana,  Povše-
tova 6.

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

– nadgradnja z montažo za samona-
kladalno vozilo – 4 kosi,

– nadgradnja z montažo za samona-
kladalno vozilo – 1 kos,

– nadgradnja z montažo za smetar-
sko vozilo – 3 kosi,

– lahka tovorna nadgradnja – 2 kosa,
– nadgradnja za vozilo s hidravličnim

dvigalom – 1 kos.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: izva-
jalec lahko ponudi vse ali samo posamezne
sklope predmeta naročila.

(č)
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
– nadgradnja z montažo za samonakla-

dalno vozilo – skupna orientacijska vred-
nost: 9,600.000 SIT,

– nadgradnja z montažo za samonakla-
dalno vozilo – orientacijska vrednost:
2,400.000 SIT,

– nadgradnja z montažo za smetarsko
vozilo za zbiranje odpadkov – skupna orien-
tacijska vrednost: 30,000.000 SIT,

– lahka tovorna nadgradnja – skupna
orientacijska vrednost: 2,000.000 SIT,

– nadgradnja za vozilo s hidravličnim dvi-
galom – orientacijska vrednost: 6,000.000
SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
opredeli ponudnik in je predmet ocenjeva-
nja ponudb.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-

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

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je proti dokazilu o vplačilu stroškov raz-
pisne dokumentacije na razpolago do
20. 11. 1998, med 8. in 12. uro oziroma
po predhodni najavi kontaktni osebi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): cena raz-
pisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jih
zainteresirani ponudnik plača z virmanom
na žiro račun naročnika pri agenciji, št.
50103-601-23953, s pripisom “JR
206/98”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
30. 11. 1998 do 12. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v zaprti kuverti (ovitku) z na-
vedbo naslova ponudnika in z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za dobavo in montažo
nadgradenj za komunalna vozila – JR
206/98”. Ovitek ponudbe mora biti zaprt
tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno
ugotovi, da še ni bil odpiran.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, prev-
zemnik tajništvo podjetja, Marjeta Bambič,
soba št. 29, I. nadstropje, tel. 177-96-20,
faks 177-97-13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 11. 1998
ob 13. uri, v sejni sobi št. 51, II. nadstropje,
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sode-
lujejo samo predstavniki ponudnikov s pi-
snim pooblastilom za sodelovanje pri odpi-
ranju ponudb, ki so svoja pooblastila komi-
siji oddali pred odpiranjem.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe
priložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 10% od ponudbene vrednosti na
priloženem obrazcu kot varščino, da bo v
primeru, da bo izbran kot najugodnejši po-
nudnik pod pogoji tega razpisa sklenil po-
godbo. Izbrani ponudnik se bo moral v roku
8 dni po prejemu sklepa o izbiri odzvati na
poziv k podpisu pogodbe in jo najkasneje v
roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri pod-
pisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe
odstopil, naročnik pa bo vnovčil bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe. Bančna garan-
cija bo izbranemu ponudniku vrnjena po
podpisu pogodbe in po predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo posla, ostalim
ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno
garancijo za resnost ponudbe skupaj z ob-
vestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.

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

– 5% pogodbene vrednosti ob podpisu
pogodbe,

– 95% 15 dni po zapisniško ugotovlje-
nem prevzemu vozil.

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

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

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

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

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

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

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

pravo okvar,
9. zagotavljanje rezervnih delov in na-

vedba dobaviteljev v Sloveniji,
10. specialistično šolanje voznikov in

mehanikov,
11. dodelitev statusa pooblaščenega

servisa naročniku za ponujene nadgradnje,
12. izjava o usposobljenosti ponudni-

ka,
13. izjava ponudnika o strinjanju z raz-

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

da bo izbran, predložil bančno garancijo za
zavarovanje avansnih sredstev in bančno ga-
rancijo za dobro izvedbo posla,

15. izjavo ponudnika o strinjanju s po-
goji pogodbe, katere vzorec je priložen raz-
pisni dokumentaciji,

16. izjava, da so ponujene nadgrad-
nje konstruirane, izdelane in montirane ta-
ko, da bodo v obdobju 7 let prenesle statič-
ne in dinamične obremenitve in pogoje, ki
nastopijo pri delu naročnika,

17. bančna garancija za resnost po-
nudbe.

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

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
A) nadgradnja z montažo za samonakla-

dalno vozilo:
– cena – 50 točk,
– usklajenost z obstoječo opremo – 20

točk,
– dobavni rok – 10 točk.
B) nadgradnja z montažo za samonakla-

dalno vozilo:
– cena – 50 točk,
– usklajenost z obstoječo opremo – 20

točk,
– dobavni rok – 10 točk.
C) nadgradnja z montažo za smetarsko

vozilo:
– cena – 50 točk,
– usklajenost z obstoječo opremo – 20

točk,
– dobavni rok – 10 točk.
D) lahka tovorna nadgradnja:
– cena – 50 točk,
– dobavni rok – 10 točk.
E) nadgradnja za vozilo s hidravličnim

dvigalom:
– cena – 50 točk,
– dobavni rok – 10 točk.
15., 16., 17.

Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 2197/98 Ob-7707
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska cesta 58, Ljubljana, telefaks
061/312-542.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.

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

trebno dobaviti: dobava računalniške
opreme za poslovni informacijski sistem
javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d.:

– delovne postaje 50 kom orientacijska
vrednost 13,700.000 SIT,

– monitorji, 50 kom orientacijska vred-
nost 5,000.000 SIT,

– prenosni računalniki, 5 kom orientacij-
ska vrednost 2,200.000 SIT,

– usmerjevalniki (Routerji) 1 kom orien-
tacijska vrednost 2,500.000 SIT.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: upo-
števane bodo tudi delne ponudbe.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
23,400.000 SIT.

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

predvideni rok dobave za razpisano raču-
nalniško opremo je največ 1 mesec od pod-
pisa pogodbe.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kont. osebi Nataši Škerjanec, tel.
131-52-55 v sobi št. 20 na naslovu Elektro
Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VI,
Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 6. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT, nakazilo na žiro račun Elektro Ljublja-
na, št. 50102-601-90004.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 18. 11. 1998 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Elektro Ljub-
ljana, d.d., Služba za javna naročila, Slo-
venska cesta 58, Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis – Ponudba za doba-
vo računalniške opreme za poslovni infor-
macijski sistem javnega podjetja Elektro
Ljubljana, d.d., – Ne odpiraj!”

Pisna pojasnila bo naročnik posredoval
le na pisne zahteve, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane po pošti do 11. 11.
1998.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 11. 1998,
ob 10. uri v sejni sobi št. 119 družbe Elek-
tro Ljubljana, Slovenska 58/I v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe, ne starejša od 30 dni, z

veljavnostjo 80 dni od objave v Uradnem
listu.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo ali
kompenzacija neplačane električne energi-
je brez stroškov kompenzacije.

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 je lahko gospodarska družba in
samostojni podjetnik, ki mora predložiti na-
slednjo dokumentacijo:

– Izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 30 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS,

– BON 1, BON 2 oziroma BON 3 ne
starejši od 30 dni od dneva objave v Urad-
nem listu RS,

– Dokazilo, da podjetje ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacij-
skem postopku, ne starejše od 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS,

– Dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
stih iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od dneva objave v Uradnem listu RS.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 80 dni po objavi v Uradnem listu RS.

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

– skupna ponudbena cena (70% delež),
– plačilni pogoji (10% dleež),
– potrjene reference ponudnika za kvali-

tetno dobavo računalniške opreme za po-
slovni informacijski sistem javnega podjetja
Elektro Ljubljana, d.d., (10% delež),

– dobavni rok (10% delež).
15., 16., 17.
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 6320/98 Ob-7715
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje za vzdrževanje avto-
cest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana, tel.
159-01-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: avtocestne baze v Re-
publiki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: službene obleke vzdrže-
valcev avtocest.

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naročnik
bo upošteval samo popolne ponudbe.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
38,000.000 SIT.

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

cesivno od decembra 1998 do decembra
1999. Natančnejši roki so navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
december 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, Ljubljana, soba 303.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 18. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 7.000
SIT s potrjenim nalogom za prenos na ŽR
50100-601-21275 ali z gotovino v blagajni
naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 11. 1998 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana, so-
ba 308 – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 11. 1998 ob 9. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljub-
ljana, soba 14a.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene. Veljavnost bančne garan-
cije mora biti do 17. 2. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naro-
čilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo iz-
vedeno skladno z vzorcem pogodbe, kateri
je priložen razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec ali
skupno nastopanje (joint venture) z na-
vedbo in pisnim pooblastilom vodilnemu
partnerju.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati minimalne po-
goje, katere zahteva zakon za opravljanje
dejavnosti, v okviru predmeta javnega na-
ročila, da je denarno likviden, da ni pod
prisilno upravo ali v stečaju, da imajo
poslovne izkušnje iz predmeta javnega na-
ročila.

Dokazila mora ponudnik priložiti ponud-
bi na način kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 23. 11. 1998 do
3. 1. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
kvaliteta priloženih vzorcev, rok dobave, re-
ference, garancija, druge ugodnosti.

Teža in način uporabe meril je podan v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve, ki bodo na-
ročniku priporočeno posredovane po pošti
do 13. 11. 1998.

Morebitne druge informacije, o javnem
naročilu, dobijo ponudniki na naslovu na-
ročnika ali po tel. 159-87-57 kont. oseba
Brane Bizjan inž.

16., 17.
Javno podjetje za vzdrževanje

avtocest, d.o.o.
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Št. 2/98-1116 Ob-7716
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Zdravstveni dom Sevni-
ca, Trg svobode 14, Sevnica, tel.
0608/41-320, faks 0608/81-140.

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

3. (a) Kraj dobave: JZ Zdravstveni dom
Sevnica, Trg svobode 14, Sevnica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža Rtg
aparata z avtomatsko temnico.

(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:
13,000.000 SIT.

(d).
4. Datum dobave, če je predvideno: 1,5

meseca po pravnomočnosti sklepa.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

3 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, Ce-
lje tel. 063/434-615, kont. oseba Jože Ce-
rovšek.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do četrtka 5. 11.
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 na ŽR 50700-603-31892.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do torka 17. 11. 1998
z redno pošto ali osebno do 12. ure in to v
zaprti ovojnici z oznako Ne odpiraj – javni
razpis – Ponudba za nabavo in montažo
RTG aparata z avtomatsko temnico za
Zdravstveni dom Sevnica, s številko objave
javnega razpisa. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen naslov pošiljatelja.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ Zdravstveni dom Sevni-
ca, Trg svobode 14, 8290 Sevnica.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 11. 1998 ob 13. uri v prostorih sejne
sobe Zdravstvenega doma Sevnica, Trg svo-
bode 14, Sevnica. Ponudniki bodo ob-
veščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika
najkasneje 15 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

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: plačilo brez avansa, pla-
čilo računa najmanj 15 dni po dobavi in
montaži.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če mu
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 tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: da
proti ponudniku ni uveden stečajni postopek,
da ima veljavno registracijo, strokovnost, da
ima poravnane davke, da prilaga BON 1, 2 ali
3, da spoštuje dobavni rok, da nudi garancijo,
reference in servis. Da prilaga garancijo za
resnost ponudbe in dobro izvedbo posla in da
soglaša s pogoji pogodbe.

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):

(izražena v točkah - T in% meril)
– reference ponudnika: največ 6 T ali

5%,
– garancija: največ 12 T ali 10%,
– servisiranje: največ 6 T ali 5%,
– tehnične karakteristike: 24 T ali 20%,
– plačilni pogoji: največ 6 T ali 5%,
– cena: do višine 66 T ali 55%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: (strokovno-tehnične) lahko dobi ponud-
nik v JZ ZD Sevnica (telefon naveden pod
1. točko) pri direktorju Željku Halapiji, dr.
med.

16., 17.
Zdravstveni dom Sevnica

Ob-7722
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dijaški dom Ivan Cankar, Poljanska
26, Ljubljana, telefaks 132-03-69.

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

3. (a) Kraj dobave: Dijaški dom Ivan Can-
kar, Poljanska 26, Ljubljana.

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

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice,

7. zamrznjena in konzervirana zele-
njava,

8. sadje,
9. konzervirano sadje,
10. sadni sokovi,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. zamrznjeni izdelki iz testa,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. slaščičarski izdelki in keksi,
15. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
49,500.000 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki 3,100.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki 19,900.000 SIT,
3. ribe in konzervirane ribe 800.000 SIT,
4. jajca 700.000 SIT,
5. olja in izdelki 1,200.000 SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice 3,500.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava 250.000 SIT,
8. sadje 1,700.000 SIT,
9. konzervirano sadje 600.000 SIT,
10. sadni sokovi 2,600.000 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine 1,900.000 SIT,
12. zamrznjeni izdelki iz testa 600.000 SIT,
13. kruh in pekovsko pecivo 4,700.000 SIT,
14. slaščičarski izdelki in keksi 600.000 SIT,
15. ostalo prehrambeno blago 7,300.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave blaga v letu 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Di-
jaški dom Ivan Cankar, Poljanska 26, Ljub-
ljana – v tajništvu.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 27. 11. 1998 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumnetacija je na voljo proti plačilu
15.000 SIT na ŽR 50103-603-50956, sklic
na št. 75182.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 11. 1998 najkasne-
je do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Dijaški dom Ivan

Cankar, Poljanska 26, 1000 Ljubljana –
tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 1998 ob 10. uri v prostorih Di-
jaškega doma Ivan Cankar, Poljanska 26,
Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe z veljav-
nostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o zavodih.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.
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12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

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

morejo umakniti ponudbe: 20. 11. 1998.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– razmerja cena/kvaliteta – 5 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 4 točke,
– lastna proizvodnja – 2 točki,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki pri naročniku
Dijaški dom Ivan Cankar, Ljubljana – tajniš-
tvo, tel. 061/1748-600.

16., 17.
Dijaški dom Ivan Cankar

Št. 648/98 Ob-7721
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvor-
ska ulica15, faks 061/321-266, kontaktna
oseba Majda Vidmar, tel. 061/17-45-150.

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

3. a) Kraj dobave: Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, I. nadstropje.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava in montaža dveh rota-
cijskih avtomatiziranih kovinskih karto-
tečnih omar po tehnični specifikaciji, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj mora ponuditi celotni predmet naročila.

č) Ocenjena vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 60

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

60 dni po podpisu pogodbe.
6. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska ulica
15, v vložišču.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 12. 11. 1998 od
10. do 12. ure.

Dokumentacija je na voljo po predložitvi
dokazila o plačilu.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom ali

s položnico na žiro račun ZPIZ Slovenije,
Služba Zavoda, številka: 50100-607-65646.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 11. 1998 do
12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje Slovenije, Ljubljana,
Kolodvorska 15, vložišče.

– Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo je potrebno dostaviti v zapečateni ku-
verti z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
dobavo in montažo dveh rotacijskih avtoma-
tiziranih kovinskih kartotečnih omar.“ Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1998 ob 10. uri na Zavodu za po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje Sloveni-
je, Ljubljana, Kolodvorska ulica15, v mali
sejni sobi v VIII. nadstropju.

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 na-
ročniku bančno garancijo v višini 10% vred-
nosti ponudbe, ki mora veljati še 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

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

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne dodatne informacije ponud-
niki lahko dobijo na podlagi pismenih zah-
tevkov, ki jih posredujejo po telefaxu števil-
ka: 321-266.

Odgovore bomo ponudniku posredovali
pismeno.

16., 17.
ZPIZ Slovenije

Št. 096-61/98 Ob-7729
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, podružnica Ljubljana, Dunaj-
ska 50, Ljubljana, faks 061/17-51-800.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Cankarje-
va 18.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: diesel agregat, skupne
nazivne moči 320 kVA, napetosti
400/231 V, 50 HZ (dobava in montaža,
demontaža obstoječega agregata).

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

11,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

začetek december 1998, zaključek januar
1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, podružnica Ljubljana, oddelek splošnih
nalog, Ljubljana, Cankarjeva 18.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 6. 11. 1998 (med
12. in 14. uro, z dokazilom o plačilu zneska
za razpisno dokumentacijo); možen je do-
govor za ogled lokacije zaradi izvedbe mon-
taže.

(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.
50105-609-10579 in sklicno številko
739000.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 11. 1998 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, podružnica Ljubljana,
Dunajska 50, Ljubljana (vložišče).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 1998 ob 12. uri, Agencija Republi-
ke Slovenije za plačilni promet, podružnica
Ljubljana, Dunajska 50, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% od
orientacijske vrednosti opreme.

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

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 5. 1. 1999).

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
polnost ponudbe, finančno stanje ponudni-
ka, cena, servis in odzivni čas in reference
(kot v razpisni dokumentaciji).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije o naročilu lah-
ko ponudniki pridobijo na naslovu naročni-
ka iz 6.(a) točke ali po tel. 061/17-66-275,
pri Bojanu Zaletelu.

16., 17.
Agencija RS za plačilni promet

Št. 096-60/98 Ob-7730
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, podružnica Ljubljana, Dunaj-
ska 50, Ljubljana, faks 061/17-51-800.

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

3. (a) Kraj dobave: 14 ekspozitur.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material

(3 sklopi: 1. kuverte, rač. trakovi, copy
papir, samolepilni bloki, 2. faks role, regi-
stratorji, mape, čistilni seti za računalnike,
arhivske škatle, škatle za diskete, vrečke
natron, 3. sponke, lepila, etikete, zvezki,
spenjači, ravnila, luknjači, svinčniki, floma-
stri, špirale.)

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

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

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

1. sklop: 10,000.000 SIT,
2. sklop: 7,000.000 SIT,
3. sklop: 8,000.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

začetek december 1998, zaključek decem-
ber 1999 (1 leto).

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, podružnica Ljubljana, oddelek splošnih
nalog, Ljubljana, Cankarjeva 18.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 6. 11. 1998 (med
12. 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.
50105-609-10579 in sklicno številko
739000.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 11. 1998 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, podružnica Ljubljana,
Dunajska 50, Ljubljana (vložišče).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 1998 ob 9. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica
Ljubljana, Dunajska 50, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% od
orientacijske vrednosti (za sklop, za katere-
ga daje ponudbo).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: plačevanje mesečno, do 15.
v mesecu za dobave v preteklem mesecu.

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 5. 1. 1999).

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
polnost ponudbe, finančno stanje ponudni-
ka, kvaliteta, cena, reference in pogoji za
izpolnitev obveznosti (kot v razpisni doku-
mentaciji).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije o naročilu lah-
ko ponudniki pridobijo na naslovu naročni-
ka iz 6.(a) točke ali po tel. 061/17-66-213,
pri Alenki Dolenc.

16., 17.
Agencija RS za plačilni promet

Ob-7735
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5,
Žalec, faks 063/716-311, kont. oseba Ta-
nja Razboršek-Rehar, tel. 063/715-313.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Šem-
peter.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža opre-
me za telovadnico na OŠ Šempeter:

A) oprema telovadnice,
B) tribune, oder in zaščita parketa.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko pošlje ponudbo tudi samo za
naročilo pod A ali pod B.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
A) 11,400.000 SIT,
B) 10,800.000 SIT.
Podroben seznam opreme je sestavni

del razpisne dokumentacije.
(d).
4. Datum dobave in montaže, če je pred-

videno: 1. 12. 1998 do 31. 12. 1998.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Žalec, Ul. Savinsjke čete 5, Žalec, Od-
delek za gospodarske in negospodarske
dejavnosti, kont. oseba Milka Štrukelj, tel.
063/515-313, faks 063/716-311.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 11. 11. 1998.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 11. 1998 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Žalec, Oddelek za
gospodarske in negospodarske dejavnosti,
Žalec, s pripisom “Ponudba ne odpiraj” in z
navedbo predmeta naročila. Na kuverti mo-
ra biti popoln naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1998 ob 13. uri, sejna soba Obči-
ne Žalec.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe, kot
je zahteva razpisna dokumnetacija.

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila
in izjave, kot jo zahteva razpisna dokumne-
tacija.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 11. 1998
do 10. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): refe-
rence 20%, rok izvedbe 20%, reference ka-
drov 20%, garancijski rok 15%, cena 25%.

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

čilo je bil objavljen dne 9. 10. 1998 pod št.
Ob-7120, objava o izidu pa dne 30. 10.
1998.

Občina Žalec

Št. 344/98 Ob-7736
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kranjski vrtci, Cesta Staneta Žagarja
19, Kranj, faks 064/226-012.

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

3. (a) Kraj dobave: Vrtci naročnika Kranj-
ski vrtci, Cesta Staneta Žagarja 19, Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah, v skupni orientacijski vrednosti
77,700.000 SIT;

I. mleko in mlečni izdelki – 7,500.000
SIT,

II. meso in mesni izdelki – 23,000.000
SIT,

III. ribe – 1,000.000 SIT,
IV. perutnina – 4,000.000 SIT,
V. zamrznjeno sadje in zelenjava –

4,000.000 SIT,
VI. kruh in pekovski izdelki – 5,000.000

SIT,
VII. pecivo – 2,500.000 SIT,
VIII. jajca – 1,500.000 SIT,
IX. jušne zakuhe in testenine –

2,000.000 SIT,
X. domače sadje in zelenjave –

5,500.000 SIT,
XI. uvoženo sadje in zelenjava –

5,500.000 SIT,
XII. sadni sirupi in sokovi – 2,500.000

SIT,
XIII. konzervirana živila – 3,000.000 SIT,
XIV. čaji – 700.000 SIT,
XV. osnovna živila in dodatki jedem –

10,000.000 SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: zain-
teresirani ponudniki lahko predložijo ponud-
be za posamezne skupine razpisanega
predmeta javnega naročila.

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

1. 1. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 4. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zain-
teresirani ponudniki lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo na sedežu naročnika pri
tajnici zavoda Ireni Zupan, Kranjski vrtci, C.
Staneta Žagarja 19, Kranj.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 2. 11. 1998 do
vključno 25. 11. 1998 od 8. do 12. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti dokazilo o vplačilu, v višini 4.000 SIT na
žiro račun naročnika št. 51500-603-30437
– za razpisno dokumentacijo.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele na naslov naročni-
ka v 30 dneh po objavi razpisa, to je do
30. 11. 1998 do 12. ure, prevzemnica Ire-
na Zupan, tajnica zavoda Kranjski vrtci, C.
Staneta Žagarja 19, Kranj.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe v zapečatenih ku-
vertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS ter navedbo pred-
meta naročila poslati na naslov: Kranjski vrt-
ci, Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 12. 1998 ob
8. uri na naslovu: Kranjski vrtci, C. Staneta
Žagarja 19, Kranj.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzo-
či pri javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnikov za
zastopanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija 10% od ponud-
bene vrednosti z veljavnostjo do 10. 1.
1999 ter ustrezno izjavo banke za odobri-
tev izdaje garancije za dobro izvedbo del.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: rok plačila najmanj 30 dni
od dneva izstavitve računa, po dobavi blaga.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, skle-
njena za dobo 16 mesecev.

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, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna do 10. 1. 1999.

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

a) cena,
b) kvaliteta,
c) plačilni pogoji,
d) reference,
e) celovitost ponudbe.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije so na razpolago
samo v pismeni obliki na naslovu Kranjski
vrtci, Staneta Žagarja 19, Kranj, faks
064/226-012.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena – prva objava.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: to je 1. objava.

Kranjski vrtci

Št. 344/98 Ob-7737
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kranjski vrtci, Cesta Staneta Žagarja
19, Kranj, faks 064/226-012.

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

3. (a) Kraj dobave: Vrtci naročnika Kranj-
ski vrtci, Cesta Staneta Žagarja 19, Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: čistilna in pralna sredst-
va, v skupni orientacijski vrednosti
4,000.000 SIT.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: zain-
teresirani ponudniki morajo predložiti po-
nudbo za celoten sklop pralnih in čistilnih
sredstev.

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

1. 1. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 4. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zain-
teresirani ponudniki lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo na sedežu naročnika pri
tajnici zavoda Ireni Zupan, Kranjski vrtci, C.
Staneta Žagarja 19, Kranj.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 2. 11. 1998 do
vključno 25. 11. 1998 od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti dokazilo o vplačilu, v višini 4.000 SIT na
žiro račun naročnika št. 51500-603-30437
– za razpisno dokumentacijo.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele na naslov naročni-
ka v 30 dneh po objavi razpisa, to je do
30. 11. 1998 do 12. ure, prevzemnica Ire-
na Zupan, tajnica zavoda Kranjski vrtci, C.
Staneta Žagarja 19, Kranj.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe v zapečatenih ku-
vertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS ter navedbo pred-
meta naročila poslati na naslov: Kranjski vrt-
ci, Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 12. 1998 ob
8. uri na naslovu: Kranjski vrtci, C. Staneta
Žagarja 19, Kranj.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzo-
či pri javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnikov za
zastopanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija 10% od ponud-
bene vrednosti z veljavnostjo do 10. 1.
1999 ter ustrezno izjavo banke za odobritev
izdaje garancije za dobro izvedbo del.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila najmanj 30
dni od dneva izstavitve računa, po dobavi
blaga.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, skle-
njena za dobo 16 mesecev.

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, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna do 10. 1. 1999.

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

a) cena,
b) kvaliteta,
c) plačilni pogoji,
d) reference,
e) celovitost ponudbe.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije so na razpolago
samo v pismeni obliki na naslovu Kranjski
vrtci, Staneta Žagarja 19, Kranj, faks
064/226-012.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena – prva objava.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: to je 1. objava.

Kranjski vrtci

Ob-7740
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kurilno olje – ekstra lah-
ko za potrebe obratovanja TE Trbovlje.

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

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

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

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

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

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 27. 11. 1998 do 12.
ure.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 11. 1998 do 10. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 1998 ob 10.30, Termoelektrarna
Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje,
sejna soba (II. nadstropje).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, 5% vrednosti razpisa, veljavnost 30
dni po izteku opcije.
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10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 45 dni po dobavi in
opravljeni kontroli.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

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

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

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

čilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 65 z dne
25. 9. 1998.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-7771
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Čr-
nomelj, tel. 068/52-040, faks 068/51-117,
kont. oseba Mojca Stjepanovič.

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

3. (a) Kraj dobave:
I. VVO Otona Župančiča Črnomelj – Eno-

ta Čardak,
II. OŠ Mirana Jarca, Ul. Otona Županči-

ča 8, 8340 Črnomelj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
I. izhodna miza, pomivalni stroj, meh-

čalec vode, vhodna miza, dvodelno ko-
rito, regal,

II. parnokonvekcijska električna peč
in odsesovalna napa.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
niki lahko predložijo ponudbo pod točko I. (v
kompletu) in pod točko II. (v kompletu), ven-
dar ločeno vsako v svoji zapečateni kuverti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
I. 900.000 SIT,
II. 2,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po

razpisni dokumentaciji.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

po razpisni dokumentaciji.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj –
sprejemna pisarna (Anica Poljak, Jože Pe-
rušič).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo od 4. 11. 1998 do 18. 11.
1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): za razpi-
sno dokumentacijo je potrebno plačati
2.000 SIT za točko I. in 2.000 SIT za točko
II. Plačilo lahko izvršite pred dvigom razpi-
sne dokumentacije v računovodstvu Obči-
ne Črnomelj (soba št. 4/II) ali na ŽR Občine
Črnomelj, št. 52110-630-40302.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 20. 11. 1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj – sprejemna
pisarna.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 11. 1998
ob 12. uri, v sejni sobi Občine Črnomelj.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti na-
ročniku bančno garancijo v višini 10% razpi-
sane vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: so delno opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo
vsa razpisana dela oddal enemu ali dvema
izvajalcema.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
opredeljen za oddajo ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

15., 16., 17.
Občina Črnomelj

Preklic
Ob-7772

Mestna občina Ljubljana, Mestna upra-
va, Oddelek za gospodarske javne službe
in promet, preklicuje objavo javnega razpi-
sa gradbenih del brez omejitev za izbiro
izvajalca za obnovo Komenskega, Ilirske in
Rozmanove ulice, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 72 z dne 23. 10. 1998,
Ob-7515.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za gospodarske
javne službe in promet

Popravek

V javnem razpisu Občine Divača, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 72 z dne

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

23. 10. 1998, Ob-7460, št. 1115/98, se
vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del v
4.(a) točki pravilno glasi: dokončanje
adaptacije zdravstvene postaje Divača.

Uredništvo

Št. 224/98-306 Ob-7468
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14,
Rače, tel. 062/608-692, faks
062/608-693.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja pobočja pod stanovanjsko hišo Ran-
če 10.

Ocenjena vrednost celote je
15,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante so nespre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora oddati ponudbo,
ki je v celoti v skladu z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe je
10 dni po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Rače-Fram, Grajski trg 14, 2327 Ra-
če, kont. oseba je Božo Štauber, tel.
062/608-692, faks 062/608-693.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
10.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko poravnajo na blagajni občine
oziroma z virmanom na račun št.
51800-630-25547.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 11. 1998 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Rače-Fram, Grajski
trg 14, 2327 Rače, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba
za sanacijo pobočja pod stanovanjsko hišo
Ranče 10”. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 1998 ob 8.30 na naslovu: Občina
Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače, sejna
soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 1,000.000 SIT, ki mora veljati vsaj 45 dni
od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira Ministrstvo za oko-
lje in prostor 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)
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in spremembah in dopolnitvah zakona (Ur.
l. RS, št. 34/98) in navodilih o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo zahteva-
no v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 1. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Božo
Štauber, jur., Občina Rače-Fram, Grajski
trg 14, Rače, tel. 062/608-692.

17., 18.
Občina Rače-Fram

Št. 156-1850-56 Ob-7626
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, za katero
vodi investicijo Komunalna direkcija, Odsek
za gospodarske javne službe, Slovenska ul.
40, 2000 Maribor, tel. 062/2201-414,
faks 062/226-551.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja ca. 760 m vodotesnega betonskega
kanala; ocenjena vrednost gradbenih in
montažnih del je ca. 35,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: varianta ni predvi-
dena.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del 1. 12. 1998, dokončanje del
1. 5. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Komunalna direk-
cija, Slovenska ul. 40, 2000 Maribor, soba
110/I.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15 dni po objavi
razpisa – vsak delovni dan od 8. do 13.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, z virmanskim nalogom ali po-
ložnico na ŽR Mestne občine Maribor, št.
51800-840-070-62233, s pripisom “drugi
prihodki za komunalne dejavnosti”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30 koledarskih dni, šte-
to od dneva objave v Uradnem listu RS, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalna direkcija Mari-
bor, Slovenska ul. 40, Maribor, soba
210/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se odpirajo prvi delovni dan po
poteku roka za oddajo ponudb ob 9. uri, na
naslovu Komunalne direkcije, v sejni sobi,
II. nadstropje.

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:
plačilo po mesečnih situacijah v roku 60 dni
od uradnega sprejema situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je pravna oseba in mora izpolnje-
vati finančno-poslovne in tehnične sposob-
nosti po odredbi o obvezni vsebini razpisne
in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku odpiranja
ponudb.

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

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– kvaliteta betonskih cevi,
– rok dokončanja del,
– garancijski rok,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti za naročnika na do sedaj skle-
njenih pogodbah,

– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu:
– če pade rok oddaje ponudb na dela

prost dan, se prenese rok za oddajo po-
nudb na naslednji delovni dan. Isto velja za
rok odpiranja ponudb;

– naročnik si pridrži pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva finančna sredstva ali odstopiti
od pogodbe zaradi finančnih in drugih raz-
logov. V obeh primerih ponudniki nimajo
pravice do odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Mestna občina Maribor

Komunalna direkcija

Ob-7665
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.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija Kulturnega doma v Postojni, oce-
njena vrednost 115,000.000 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: ocenjena vrednost prvega
sklopa je 17,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: december
1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postoj-
na, kont. oseba Ivan Poderžaj, tel.
067/280-730, dodatne informacije o pro-
jektu pa pri Toplak Miranu, Projekt Nova
Gorica, d.d., Kidričeva 9a, tel.
065/12-800.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 11. 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 potrebno
predložiti ponudbo: 1. 12. 1998 do 12. 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,
adaptacija Kulturnega doma”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 12. 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 ponudbe.

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-
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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. 655/98 Ob-7666
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center v Ljubljani, Zaloška 2,
1000 Ljubljana, faks 061/315-583.

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

3. Kraj izvedbe del: I. nadstropje Der-
matovenerološke klinike v Kliničnem centru
Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija ženskega oddelka v I. nadstropju
Dermatovenerološke klinike.

Ocenjena vrednost del: 60 mio 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: ponudnik lahko ponudi
delne ponudbe po naslednjih sklopih:

– gradbeno obrtniška dela z opremo,
– strojne instalacije,
– elektro instalacije.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-

dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

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

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek 11.
januar 1999, končanje del 11. junij 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Komercialni sektor Kliničnega centra v
Ljubljani, Poljanski nasip 58, strokovna so-
delavka Karmen P. Tršelič, v.u.d., I. nad-
stropje, soba 15, vsak delovnik med 9. in
12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. november
1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
30.000 SIT, ki jih ponudnik plača nepo-
sredno pred dvigom razpisne dokumentaci-
je na blagajni Kliničnega centra, Bohoriče-
va 28, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. december 1998
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komercialni sektor Klinične-
ga centra, Poljanski nasip 58, tajništvo, I.
nadstropje, soba 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 1998 ob 12. uri, seminar II, glavna
stavba Kliničnega centra v Ljubljani, Zaloška
7, 1000 Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v
vrednosti 10% ponudnikove predračunske
vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
kot izhaja iz vzorca pogodbe, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije.

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
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: skladno z zakonom o gospodarskih
družbah.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. decembra
1998.

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

– ponudbena cena 40%,
– rok izvedbe 20%,
– tehnična ocena ponudbe 30%,
– reference ponudnika 10%.
16.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bila objavljena.

18.
Klinični center Ljubljana

Ob-7678
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Visokošolsko središče Koper, Can-
karjeva 5, 6000 Koper, tel. 066/272-006,
faks 066/400-051.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja teras in fasade na študentskem domu
Korotan.

Ocenjena vrednost celote je 9,000.000
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: ne.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi svo-
je variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka
del je takoj po uvedbi izvajalca v delo, rok
dokončanja je 45 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vi-
sokošolsko središče Koper, Cankarjeva 5,
6000 Koper, kont. oseba Požar Vesna, tel.
066/272-006, faks 066/400-051.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 15.000
SIT, virman, ŽR št. 51400-603-32725, APP
Koper.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 11. 1998 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Visokošolsko središče Ko-
per, Cankarjeva 5, 6000 Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 1998 ob 12. uri, Visokošolsko sre-
dišče Koper, Cankarjeva 5, Koper.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija v višini 5%
od vrednosti javnega razpisa, z veljavnostjo
60 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, plačilo končne situacije v 60 dneh
po izstavitvi.

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:
določeno v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. ponujena cena,
2. reference,
3. rok izvedbe,
4. opcija ponudbe,
5. finančna sposobnost,
6. ostale ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: z dodatnimi informacijami razpolaga Ja-
nez Nučič, univ. dipl. inž. gradb., tel.
041/665-787, tel.-faks 066/272-344.

17., 18.
Visokošolsko središče v Kopru

Ob-7679
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Visokošolsko središče Koper, Can-
karjeva 5, 6000 Koper, tel. 066/272-006,
faks 066/400-051.

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

3. Kraj izvedbe del: Portorož.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: sa-
nacija kopalnic na študentskem domu
Korotan.

Ocenjena vrednost celote je 9,800.000
SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ne.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi svo-
je variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka
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del je takoj po uvedbi izvajalca v delo, rok
dokončanja je 100 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vi-
sokošolsko središče Koper, Cankarjeva 5,
6000 Koper, kont. oseba Požar Vesna, tel.
066/272-006, faks 066/400-051.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 15.000
SIT, virman, ŽR št. 51400-603-32725, APP
Koper.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 11. 1998 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Visokošolsko središče Ko-
per, Cankarjeva 5, 6000 Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 1998 ob 13. uri, Visokošolsko sre-
dišče Koper, Cankarjeva 5, Koper.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe,  če  so  v  tem  postopku  zah-
tevana: brezpogojna bančna garancija v
višini 5% od vrednosti javnega razpisa, z
veljavnostjo 60 dni od datuma odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, plačilo končne situacije v 60 dneh
po izstavitvi.

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:
določeno v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. ponujena cena,
2. reference,
3. rok izvedbe,
4. opcija ponudbe,
5. finančna sposobnost,
6. ostale ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: z dodatnimi informacijami razpolaga Ja-
nez Nučič, univ. dipl. inž. gradb., tel.
041/665-787, tel.-faks 066/272-344.

17., 18.
Visokošolsko središče v Kopru

Ob-7680
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Visokošolsko središče Koper, Can-
karjeva 5, 6000 Koper, tel. 066/272-006,
faks 066/400-051.

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

3. Kraj izvedbe del: Portorož.
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 nadstreškov teras na štu-
dentskem domu Korotan.

Ocenjena vrednost celote je 8,000.000
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: ne.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi svo-
je variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka
del je takoj po uvedbi izvajalca v delo, rok
dokončanja je 45 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vi-
sokošolsko središče Koper, Cankarjeva 5,
6000 Koper, kont. oseba Požar Vesna, tel.
066/272-006, faks 066/400-051.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT, virman, ŽR št.
51400-603-32725, APP Koper.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 11. 1998 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Visokošolsko središče Ko-
per, Cankarjeva 5, 6000 Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 1998 ob 11. uri, Visokošolsko sre-
dišče Koper, Cankarjeva 5, Koper.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija v višini 5%
od vrednosti javnega razpisa, z veljavnostjo
60 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, plačilo končne situacije v 60 dneh
po izstavitvi.

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:
določeno v razpisni dokumentaciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. ponujena cena,
2. reference,
3. rok izvedbe,
4. opcija ponudbe,
5. finančna sposobnost,
6. ostale ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: z dodatnimi informacijami razpolaga Ja-
nez Nučič, univ. dipl. inž. gradb., tel.
041/665-787, tel.-faks 066/272-344.

17., 18.
Visokošolsko središče v Kopru

Št. 403-423/98 Ob-7683
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Brežice, kont. oseba Anica

Hribar, Cesta prvih borcev 18, 8250 Breži-
ce, tel. 0608/62-050, faks 0608/61-850,
soba št. 39.

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

3. Kraj izvedbe del: Športna hala pri OŠ
Brežice.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja ogrevanja.

Ocenjena vrednost: 5,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: v razpisni dokumentaciji.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: v
razpisni dokumentaciji.

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

jo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 7. 12.
1998, dokončanje 21. 12. 1998, čas iz-
vedbe 14 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Brežice, Oddelek za splošno pravne
zadeve in družbene dejavnosti, kont. oseba
Branko Blaževič, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/61-850.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 11. 1998.

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

predložiti ponudbo: 19. 11. 1998 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Brežice, kont. ose-
ba sprejemna pisarna občine, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice, tel.
0608/62-050, faks 0608/61-850.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 1998 ob 10. uri, sejna soba Obči-
ne Brežice.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v razpisni dokumentaciji.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: 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: v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 11. 1998.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane reference za domače ponudnike.

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

17., 18.
Občina Brežice
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Št. 352-05-7/98 Ob-7706
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330
Piran, faks 066/746-205.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vsa
gradbena dela za izgradnjo fekalne ka-
nalizacije na področju Lucana, v orienta-
cijski vrednosti 27,000.000 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: dela se bodo oddala v
kompletu skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jekti so že izdelani.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: december,
čas izvedbe 120 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Piran, Urad za občinsko premoženje in
gospodarske javne službe, Tartinijev trg 2,
6330 Piran.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): cena
razpisne dokumentacije je 15.000 SIT,
plačljivo z virmanom na račun št.
51410-637-20808.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do ponedeljka, 23. 11.
1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Piran, Urad za ob-
činsko premoženje in gospodarske javne
službe, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, z vidno
oznako “Ne odpiraj, ponudba – javna fekal-
na kanalizacija na področju Lucana”. Po-
nudba mora biti v zaprti in žigosani ovojnici.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1998 ob 13. uri, v mali sejni dvora-
ni v stavbi Občine Piran, Tartinijev trg 2,
6330 Piran.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po izstavljenih mesečnih situacijah,
v roku 90 dni po potrditvi situacije s strani
nadzornega organa.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni skupine ponudni-
kov.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik.

Dokumentacija in dokazila, ki jih mora
ponudnik predložiti, so navedena v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: do izbire izvajalca.

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

– znesek ponudbe (70% delež),
– plačilni pogoji (8% delež),
– fiksnost ponudbene cene (8% delež),
– garancijski rok (7% delež),
– reference ponudnika (6% delež),
– način usklajevanja izhodiščnih cen (1%

delež).
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: prikazane so v razpisni dokumentaciji.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ni
bila objavljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis: ga ni bilo.
Občina Piran

Št. 280/98 Ob-7714
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 714-005.

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

3. Kraj izvedbe del: ICO Trzin.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja vodovoda IOC Trzin, 18,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: začetek
25. 11. 1998, zaključek 24. 12. 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Savska 2, Domžale, tajništvo
– I. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 13. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, ŽR št. 50120-630-810230, sklic na
št. 789105, Občina Domžale.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 16. 11. 1998 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, Domžale, z oznako: “Po-
nudba – Ne odpiraj! Sanacija vodovoda Tr-
zin”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 11. 1998 ob 16. uri, na Občini Domža-
le, Ljubljanska 69, Domžale, konferenčna
soba – I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po mesečnih situacijah v skladu s
pogodbo.

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

morejo umakniti ponudbe: 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatna pojasnila lahko ponudniki do-
bijo na naslovu: Občina Domžale, Savska
2, Domžale, kont. oseba Jože Kump, dig.,
tel. 722-022, faks 714-005.

17., 18.
Občina Domžale

Št. 518/98 Ob-7723
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno-stanovanjsko podjetje,
d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik, faks
0601/44-000.

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

3. Kraj izvedbe del: Hrastnik, na odseku
od bivše občine do muzeja.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: glavni
sanitarni kanalski kolektor S na področ-
ju od obstoječega kanala (dotok kanala
G) pri bivši občini do muzeja.

Orientacijska vrednost naročila skupaj:
37,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 12. 12. 1998
do 12. 2. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
kont. oseba Ernest Gričar, inž., tel.
0601/43-361.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 11. 1998 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, ŽR št. 52710-601-10927.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 12. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno-stanovanjsko
podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrast-
nik, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 12. 1998 ob 13. uri, Komunalno-stano-
vanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7,
1430 Hrastnik, soba št. 28.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo
do 15. 1. 1999.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do javnega odpi-
ranja ponudb, 1. 12. 1998 do 13. ure.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Ernest Gričar, inž.,
tel. 0601/43-361.

17., 18.
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.

Hrastnik

Št. 137/98 Ob-7726
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črenšovci, Prekmurske čete
20, 9232 Črenšovci, tel. 069/70-603-
069/70-603.

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

3. Kraj izvedbe del: KS Bistrica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja glavnega kolektorja kanalizacijske-
ga omrežja v KS Bistrica.

Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 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: ponudniki morajo ponud-
bo predložiti po priloženem popisu del.

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

končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
izgradnje: od 1. 1. 1998 do 31. 5. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko zahtevajo razpisno dokumen-
tacijo vsak delovni dan, na naslovu: Občina
Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232
Črenšovci.

Zadnji rok za prejem razpisne dokumen-
tacije je 10 dni pred iztekom razpisnega
roka.

Na omenjenem naslovu lahko ponudniki
dobijo na vpogled tudi kompletno projektno
dokumentacijo.

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

predložiti ponudbo: ponudniki morajo po-
nudbe predložiti na naslov naročnika najka-
sneje do 12. ure, tridesetega dne od obja-
ve razpisa.

Ponudniki predložijo ponudbe v zaprti
kuverti z označbo “Ne odpiraj, ponudba za
izgradnjo kanalizacije v KS Bistrica”.

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

javno odpiranje ponudb bo drugi delovni
dan po poteku razpisnega roka, v sejni sobi
Občine Črenšovci, ob 15. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: zahteva se bančna garancija za resnost

ponudbe v višini 10% od vrednosti razpisa-
nih del.

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.
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:
družba z omejeno odgovornostjo, delniška
družba.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe pred javnim odpiranjem.

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

– cena – 60 točk,
– reference na tovrstnih objektih – 30

točk,
– fiksnost cene – 5 točk,
– plačilni pogoji – 5 točk,
– ostala merila, določena z razpisno do-

kumentacijo,
– najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-

ugodnejši ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom lahko ponudniki dobijo pri pod-
jetju Atrij, d.o.o., Grajska 39, Odranci –
Kolarič Anton, tel. 069/71-245.

17., 18.
Občina Črenšovci

Ob-7732
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Dom Nine Pokorn,
Grmovje Žalec, Pernovo 4a.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: GOI
dela – rekonstrukcija in razširitev obsto-
ječe čistilne naprave.

Ocenjena vrednost 14,500.000 SIT.
(b), (c).
5. (a), (b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
januar 1999, dokončanje del: april 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
Nine Pokorn, Grmovlje Žalec, Pernovo 4a.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. november
1998 pri Mariji Trobec, tel. 063/728-068.

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

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
24. 11. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba Dom Nine
Pokorn Grmovje – Ne odpiraj” in številko

objave v Uradnem listu RS, ter oznako po-
nudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 11. 1998
ob 13. uri v prostorih MDDSZ, Kotnikova 5,
Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo predložiti naročniku
bančno garancijo v višini 10% razpisane
vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
so detailno opredeljeni v razpisni dokumen-
taciji.

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 (24. 11. 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, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na, rok izgradnje, reference in ostale ugod-
nosti.

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

čilo je bil objavljen dne 5. 6. 1998 pod št.
Ob-3202.

Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Ljubljana

Št. 355-4/97 Ob-7738
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča št.
5, 1430 Hrastnik faks 0601/44-041.

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

3. Kraj izvedbe del: Hrastnik.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja zemeljskega plazu na območju “Do-
lanc“ - “RTP Elektro“.

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

nesprejemljivost variant: variante niso pred-
videne.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
del je tri mesece.

7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430
Hrastnik.

b) Datum od kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 4. 11. 1998.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, ka-
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mor je potrebno nakazati znesek): znesek
15.000 nakažite na ŽR Občine Hrastnik, št.
52710-630-10061, z navedbo predmeta
naročila.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo 30. 11. 1998 do 10.
ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, 1430 Hrastnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 30. 11. 1998 ob 12. uri v
sejni sobi Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavli-
ča 5.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremeljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
izstavitev začasnih mesečnih situacij z ro-
kom plačila 30 dni od izstavitve.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: registracija oziroma obrtno dovo-
ljenje za opravljanje dejavnosti.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21.čl. ZJN): cena, fik-
snost cen, finančni pogoji (kredit, odlog plači-
la, sistem “ključ v roke“), rok izvedbe, garanci-
ja, usposobljenost, kompletnost ponudbe).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: po telefonu 0601/44-311, Janez Kra-
ner.

17., 18.
Občina Hrastnik

Ob-7764
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: Sladki vrh, UNZ Ma-
ribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

1. gradbeno obrtniška dela (ruši-
tvena, zemeljska, betonska, tesarska in
zidarska dela),

2. strojna dela (ključavničarska,
mizarska dela, predelne stene, klepar-
ska, slikopleskarska dela, tlaki in kera-
mičarska dela).

Ocenjena vrednost naročila v celoti:
7,000.000 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: ponudniki se lahko prijavi-
jo samo za obe točki v kompletu (1 in 2).
Posameznih postavk 1. in 2. točk, ponudni-
ki ne morejo ponuditi.

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

jo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo

osnovno ponudbo. V primeru, da ponudnik
ponudi še variantno ponudbo, se ta ne bo
upoštevala.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe vseh del je 1. 12. 1998,
končanje pa najkasneje do 10. 1. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve: Sektor za fi-
nance, plan in investicije, Oddelek za inve-
sticije in javna naročila Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Ma-
rinki Hlade, kont. oseba Franci Hrabar, tel.
0609/646-334.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 23. 11. 1998, od 12. do 14. ure, razen
dni, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 4.000
SIT, virmansko na račun številka
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka 308-68-98.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 11. 1998 do 14.
ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 11. 1998 ob 9. uri, Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost dane ponudbe s strani po-
nudnika za vrednost 8% od vrednosti po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila ne sme biti krajši od 60 dni od
dneva izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi
gradbeno obrtniških in strojnih del v skladu
z razpisno dokumentacijo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko vse gospodarske družbe
in samostojni podjetniki posamezniki.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega ro-
ka za oddajo ponudb do 24. 3. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
finančno stanje ponudnika, reference in re-
ference kadrov.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be dosežejo za ceno je 20 točk, za finanč-
no stanje ponudnika je 8 točk, za reference
je 4 točke in za reference kadrov je 8 točk.

16., 17., 18.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 352-05-9/97 Ob-7765
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraig-
herja 25, 2325 Kidričevo, kontaktna oseba
Janko Hertiš, 062/796-112.

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

3. Kraj izvedbe del: dela se bodo izvaja-
la v kraju Njiverce.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: dela se
oddajajo v celoti ali po delih za posa-
mezno fazo.

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

nesprejemljivost variant: variante bodo spre-
jemljive glede na razpoložljiva sredstva.

Naročnik si pridržuje pravico odločati se
za manjši obseg del od razpisanega, oziro-
ma za fazno izgradnjo, odvisno od razpolož-
ljivih finančnih sredstev.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del je
30. 11. 1998, dokončanje del 31. 1. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kidričevo, Ul.Borisa Kraigherja 25,
2325 Kidričevo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 11. 1998
za 15.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
28,000.000 SIT; način plačila: virman,
predložitev potrdila o plačilu na račun števil-
ka 52400-630-20759.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
19. 11. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kidričevo, Ulica Bo-
risa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 20. 11. 1998
ob 12. uri v sejni sobi upravne zgradbe
Občine Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja
25, 2325 Kidričevo. Odpiranje vodi pred-
sednik komisije.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe 5%, garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
10%.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačila po posameznih situacijah, rok
plačila 60 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pismeno obvestilo in
podpis 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:
upoštevajo se razpisni pogoji.
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14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 30. 12. 1998.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
števajo se razpisni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: druge morebitne informacije o naročilu
lahko dobite pri Igorju Premužič, tel.
062/796-112 ali na sedežu Občine Kidri-
čevo.

17., 18.
Občinska uprava občine Kidričevo

Št. 40200/0027/98 1600 10 Ob-7774
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, Oddelek za gospodarjenje z občinskim
premoženjem, Materialno tehnična služba,
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, faks
22-01-359.

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

Merila za izbiro najugodnejšega ponudni-
ka so opredeljena v razpisni dokumentaciji.

3. Kraj izvedbe del: kotlovnica v I. kletni
etaži poslovne stavbe v Cafovi ulici 7, 2000
Maribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja 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 kočani kurilni sezoni 1998/99, zaklju-
ček del 15. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Od-
delek za gospodarjenje z občinskim premo-
ženjem, Materialno tehnična služba, Ul. he-
roja Staneta 1, 2000 Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 11. 1998.

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

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene do 20. 11.
1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje
z občinskim premoženjem, Materialno teh-
nična služba, Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 11. 1998
na naslovu naročnika ob 12.30 v sobi 323.

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

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: zah-
teve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

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 ponudnika so na-
slednji:

– ponujena cena,
– rok izvedbe,
– reference za podobne objekte v RS.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu kot pod 7. točko.

17., 18.
Mestna občina Maribor

Mestna uprava

Št. 34300-0068/95 Ob-7778
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, faks 0608/41-444.

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

3. Kraj izvedbe del: Podvrh nad Sevnico.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja plazu – piloti, AB vezna greda, odvod-
njavanje, rekonstrukcija vozišča, vred-
nost: 6,7 mio SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
takoj, predvideno dokončanje: leto 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Od-
delek za okolje in prostor, Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica,
tel.0608/41-221, faks 0608/41-444.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: takoj po objavi raz-
pisa v Uradnem listu RS.

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

predložiti ponudbo: 9. 11. 1998, do 11.45.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Oddelek za okolje in pro-
stor, Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica, tel. 0608/41-221, faks
0608/41-444, pisarna 201, Robert Kaše.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 1998, ob 12. uri, Občina Sevnica
(sejna soba), Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

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

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena in kalkulantske os-

nove,
– plačilni pogoji in ugodnosti,
– reference.
Najcenejši ni nujno najugodnejši.
16., 17., 18.

Občina Sevnica

Št. 2229/98 Ob-7780
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno stanovanjsko podjetje,
d.d., Sežana, Partizanska cesta 2, 6210
Sežana, faks 067/72-892.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

A) Terminal
I – primarni vod fekalno kanalizacij-

skega omrežja v območju Terminal v Se-
žani; ocenjena vrednost del je 55,000.000
SIT,

II – primarni vod vodovodnega omrež-
ja BTC; ocenjena vrednost del je
13,000.000 SIT;

B) Gradišče
I – kanalizacija v Levstikovi ulici na

Gradišču v Sežani; ocenjena vrednost del
je 9,000.000 SIT,

II – rekonstrukcija obstoječega
omrežja na Gradišču v Sežani; ocenjena
vrednost del je 5,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je 16. 11. 1998 ter dokončanje
del 30. 12. 1998.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
KSP, d.d., Sežana, Partizanska c. 2, 6210
Sežana, Duška Jurman Šukalo, dipl. inž.
gr., med 9. in 10. uro, soba 13.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 5. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): virman-
sko nakazilo 10.000 SIT na žiro račun št.
51420-601-11758, APP Sežana. Dokazilo
o vplačilu je treba predložiti ob dvigu razpi-
sne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 11. 1998 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: KSP, d.d., Sežana, Parti-
zanska cesta 2, 6210 Sežana, s pripisom:
“Ponudba – Ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 9. 11. 1998 ob 13.
uri, v sejni sobi KSP, d.d., Sežana, Parti-
zanska cesta 2, 6210 Sežana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana je bančna garancija za resnost
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok je 60 dni od izstavitve računa.

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:
kot v razpisni dokumentaciji.

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

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16., 17., 18.
Komunalno-stanovanjsko

podjetje, d.d., Sežana
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Popravek
Ob-7782

V javnem razpisu za izdelavo DOF za
območje 12, 13, 14 in 15, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 72 z dne 23. 10.
1998, Ob-7528, se datuma v 11. in
16. točki popravita in se pravilno glasita:

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
16. 11. 1998 ob 11. uri; Geodetska upra-
va Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 13. 11. 1998.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

Št. 325-4/98 Ob-7662
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Izola,
d.o.o., Verdijeva 1, 6310 Izola, tel.
066/647-370, faks 066/647-371.

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 raznih del iz
dejavnosti naročnika:

a) na vzdrževanju javnih in promet-
nih površin ter interventna dela na ka-
nalizaciji na pokopališču na območju
Občine Izola,

b) vzdrževalna dela naprav in sred-
stev.

Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Izola.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev:

a) vzdrževalna dela na javnih in promet-
nih površinah ter interventna dela na kanali-
zaciji in na pokopališču,

b) vzdrževalna dela naprav in sredstev.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: eno leto od podpisa
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunala Izola, d.o.o., Verdije-
va 1, 6310 Izola, tel. 066/647-370, faks
066/647-371, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago od 30. 10. 1998 do
6. 11. 1998 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): zne-
sek 10.000 SIT nakazati na žiro račun št.
51430-601-11186, pri APP Izola, ob dvigu
dokumentacije predložiti potrjen izvod vir-
mana.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 20. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Komunala
Izola, d.o.o., Verdijeva 1, 6310 Izola, tel.
066/647-370, faks 066/647-371.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo na sedežu podjetja:
Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o., Ver-
dijeva 1, 6310 Izola, tel. 066/647-370, faks
066/647-371, 23. 11. 1998 ob 9. uri.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: 30 dni po izstavi-
tvi računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: po pogodbi.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: zahteve so navedene v razpisni do-
kumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 23. 12.
1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije lahko dobite na naslovu: Jav-
no podjetje Komunala Izola, d.o.o., Verdije-
va 1, 6310 Izola, tel. 066/647-370, faks
066/647-371, tajništvo.

19., 20.
Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o.

Št. Su 36/98-1 Ob-7663
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Okrožno sodišče na Ptuju, Kremplje-
va ulica 7, 2250 Ptuj, tel. 062/786-630,
faks 062/772-017.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih pro-
storov.

Ocenjena vrednost naročila: 6,500.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: poslovni prostori Okrož-
nega in Okrajnega sodišča na Ptuju.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 1. 1999 do 31. 12.
1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica
7, 2250 Ptuj, kont. oseba Stanko Zebec,
soba št. 28, tel. 062/786-630-33.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 11. 1998.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 19. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Okrožno sodišče na Ptuju,
Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 1998 ob 9. uri, na sedežu naročni-
ka, Krempljeva ulica 7, soba št. 26.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija 2% od ponudbene vred-
nosti z veljavnostjo do 31. 12. 1998.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni 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:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 11.
1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Okrožno sodišče na Ptuju

Št. Su 36/98-1 Ob-7664
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Okrožno sodišče na Ptuju, Kremplje-
va ulica 7, 2250 Ptuj, tel. 062/786-630,
faks 062/772-017.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: fizično in tehnično va-
rovanje poslovnih prostorov.

Ocenjena vrednost naročila: 7,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: poslovni prostori Okrož-
nega in Okrajnega sodišča na Ptuju.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 1. 1999 do 31. 12.
1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica
7, 2250 Ptuj, kont. oseba Stanko Zebec,
soba št. 28, tel. 062/786-630-33.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 11. 1998.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 19. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Okrožno sodišče na Ptuju,
Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 1998 ob 11. uri, na sedežu naroč-
nika, Krempljeva ulica 7, soba št. 26.
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12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija 2% od ponudbene vred-
nosti z veljavnostjo do 31. 12. 1998.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni 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:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 19. 11.
1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Okrožno sodišče na Ptuju

Št. 343-11/98-136 Ob-7671
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, 061/855-531.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): prva alinea 1. točke
3. člena ZJN: javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira izvajalca za pla-
katiranje na območju Občine Kočevje:

a) postavitev, upravljanje, vzdrževa-
nje in trženje velikih “jambo” panojev,

b) namestitev, upravljanje in vzdrže-
vanje vseh objektov, namenjenih za pla-
katiranje ter mest za izobešanje trans-
parentov ter nameščanje in odstranje-
vanje plakatov, reklam ter transparen-
tov in podobnih objav.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Ko-
čevje.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odlok o plakatiranju in oglaševanju na ob-
močju Občine Kočevje (Ur. l. RS, št. 50/97)
in odlok o komunalnih taksah v Občini Ko-
čevje (Ur. l. RS, št. 39/96, 64/96 in
42/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: zahtevana celota.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pet let.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Ko-
čevje, pri Primožu Pantarju, tel.
061/852-612.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 11. 1998, do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT z virmanom na račun številka
51300-630-10077 – občinski proračun pri
APP Kočevje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 20. 11. 1998, do
10. ure, v zapečateni kuverti z napisom “jav-
ni razpis – ne odpiraj, Plakatiranje na ob-
močju Občine Kočevje” in navedeno števil-
ko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS ter polni naslov ponudnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kočevje, Oddelek
za gospodarstvo, turizem in gospodarske
javne službe, Ljubljanska c. 26, 1330 Ko-
čevje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 1998 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeni v razpisni dokumentaciji.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: naveden v razpis-
ni dokumentaciji.

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:
navedene v razpisni dokumentaciji.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (12. člen ZJN): merila,
navedena v razpisni dokumentaciji; pri oce-
njevanju ponudb ne bodo upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

18. Druge informacije o naročilu: nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 18. 9. 1998 pod št.
6588, objava o izidu pa dne 30. 10. 1998.

Občina Kočevje

Št. 90105-7/1998-1 Ob-7674
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Območna geodetska uprava Ljubljana,
izpostava Ljubljana, Cankarjeva 1, 1000
Ljubljana, faks 061/210-776.

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. izvedba izmeritvene mreže za
območja katastrskih občin Brdo, Črnu-
če, Kamnik pod Krimom in Zbilje – 72
polig. točk – 2,200.000 SIT,

3.2. izvedba izmeritvene mreže za
območja katastrskih občin Javor, Jeze-
ro, Kašelj, Pijava Gorica in Smlednik –
165 polig. točk – 5,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: nalogi se izvajata na te-
renu in 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: pra-
vilnik o tehničnih normativih za mreže te-
meljnih geodetskih točk.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge, kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli storitve oziroma naloge
so že opredeljeni v 3. točki te objave.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba posamezne naloge po-
teka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja po-
samezne naloge je opredeljen z uveljavitvijo
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, Območ-
na geodetska uprava Ljubljana, izpostava
Ljubljana, Cankarjeva 1, 1000 Ljubljana,
kont. oseba Jelka Kocjan, soba 3/III, tel.
061/210-728.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 11. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačevanje: cena enega izvoda raz-
pisne dokumentacije je 4.000 SIT – ŽR:
50100-637-55076.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 10. 11. 1998 do 8.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Območna geodetska uprava
Ljubljana, izpostava Ljubljana, Cankarjeva
1, 1000 Ljubljana, Jelka Kocjan, soba 3/III.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 1998 ob 12. uri; Geodetska upra-
va Republike Slovenije, Območna geodet-
ska uprava Ljubljana, izpostava Ljubljana,
Cankarjeva 1, 1000 Ljubljana, soba 2/III.

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 –
veljavnost 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.

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-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. 11. 1998
do 8. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena – to je prva objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: to je prva objava.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 302/98 Ob-7682
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, Celje, tel. 063/441-133, faks
063/485-701.

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: predmet javnega naroči-
la so storitve čiščenja prostorov Splošne
bolnišnice Celje. Ocenjena vrednost naro-
čila je 140,000.000 SIT na letni ravni.

4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ce-
lje, Celje.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila ni rezervirana
za specifičen poklic.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: na-
vedbe o tem so v razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
imena in strokovne kvalifikacije je potrebno
navesti v skladu z razpisno dokumentacijo.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se ne morejo po-
tegovati za posamični del storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi svo-
je variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 1. 1999 do
31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumnetacija se lahko dobi v tajniš-
tvu službe za preskrbo in vzdrževanje SB
Celje, pri Marjani Žabkar med 8. in 12. uro
od ponedeljka do petka po predhodni enod-
nevni najavi po faksu in predložitvi dokazila
o plačilu razpisne dokumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 11. 1998
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT na žiro račun št. 50700-603-31871.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 2. 12. 1998 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predlo-
žiti na naslov, ki je naveden pod 9.a točko.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v Splošni bolnišnici Celje, v sejni sobi kirur-
gije, 2. 12. 1998 ob 10. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe je potreb-
no predložiti bančno garancijo v višini 5%
razpisne vrednosti z veljavnostjo do 1. 2.
1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: glavni pogoj plači-
la je plačilni rok, ki je razviden iz razpisne
dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: javno naročilo bo od-
dano enemu ponudniku.

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:
kot ponudnik lahko sodeluje vsaka pravna
ali fizična oseba, ki je registrirana za dejav-
nost, ki je predmet razpisa in ima za oprav-
ljanje te dejavnosti vsa predpisana dovolje-
nja. Zahteve glede finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po poteku ro-
ka za oddajo ponudb. Ponudbe morajo biti
veljavne do 1. 2. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
reference in kvaliteta. Najpomembnejše me-
rilo je cena.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba naročnika je Alenka Petrovec,
dipl. inž tel. 063/441-133,faks
063/485-701. Vprašanja sprejema samo
pisno.

Pri vrednosti iz 3. točke te objave je po-
trebno upoštevati tudi 17. člen navodila po-
nudnikom za izdelavo ponudbe.

Ogled prostorov bo 18. 11. 1998 ob
12. uri.

19., 20.
Splošna bolnišnica Celje

Št. 0048-308/72-98 Ob-7704
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 061/132-51-52, telefaks
061/315-073.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje storitev fizič-
nega varovanja na objektih MNZ RS, in
sicer na lokacijah:

1. Samski dom, Jeranova 14, Ljub-
ljana,

2. Samski dom, Kotnikova 8, Ljub-
ljana.

Ocenjena vrednost naročila je
20,000.000 SIT, in sicer od tega za točko:

1. 10,000.000 SIT,
2. 10,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe:
1. Samski dom, Jeranova 14, Ljub-

ljana.
2. Samski dom, Kotnikova 8, Ljub-

ljana.
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 te storitve je
predpisana z zakonom o zasebnem varova-
nju in obveznem organiziranju službe varo-
vanja (Ur. l. RS, št. 32/94).

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),

– zakon o zasebnem varovanju in obvez-
nem organiziranju službe varovanja (Ur. l.
RS, št. 32/94),

– zakon o obligacijskih razmerjih,
– zakon o izvrševanju proračuna Repub-

like Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97),

– zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 34/98),

– zakon o prometnem davku (Ur. l. RS,
št. 4/93),

– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97),

– odredba o spremembah in dopolnitvah
odredbe o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
63/97),

– odredba o zaščiti domačega ponudni-
ka (Ur. l. RS, št. 47/97),

– pravilnik o postopkih izplačila iz prora-
čuna (Ur. l. RS, št. 43/98),

– navodilo o izvrševanju proračuna (Ur.
l. RS, št. 1/98),

– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjeva-
nje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
imen strokovnega osebja ni potrebno nave-
sti. Navesti je potrebno število delavcev, ki
poleg splošnih pogojev, določenih z zako-
nom o delovnih razmerjih, izpolnjujejo še
pogoje za neposredno opravljanje fizičnega
varovanja. Ti pogoji so:

– da so državljani Republike Slovenije;
– da imajo najmanj V. stopnjo izobrazbe;
– da imajo opravljen preizkus znanja;
– da so telesno in duševno sposobni za

opravljanje del varnostnika;
– da niso bili pravnomočno obsojeni za

naklepno kaznivo dejavnje, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da niso bili kaznovani
za prekršek zoper javni red in mir z obelež-
jem nasilja.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko prijavijo
za varovanje na enem ali obeh objektih, tj.
za 1. ali 2. točko.

7. (a)
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
eno varianto ponudbe, variantne ponudbe
naročnik ne bo upošteval.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo za leto 1999.
Predvideni pričetek je 1. 1. 1999, zaklju-
ček pa 31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MI-
nistrstvo za notranje zadeve, Uprava skup-
nih služb, Sektor za upravljanje in vzdrževa-
nje zgradb, Cankarjeva ul. 4, 2. nadstropje,
1501 Ljubljana, kontaktna oseba Mateja Zo-
retič, tel. 061/172-42-41.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 19. 11. 1998, od 9. do 11. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 3.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 3.000
SIT, način plačila: virmansko, številka raču-
na: 50100-637-55284 (Ministrstvo za no-
tranje zadeve), sklicna številka: 308-72-98.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 20. 11. 1998, do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2 - vložišče, 1501 Ljub-
ljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1998, ob 9. uri, Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost dane ponudbe s strani po-
nudnika za vrednost 8% od orientacijske
vrednosti naročila za tisto točko, za katero
se ponudnik prijavlja.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: rok plačila ne sme
biti krajši od 30 dni od dneva izstavitve ra-
čuna.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodbo o izvajanju
storitev fizičnega varovanja, v skadu z razpi-
sno dokumentacijo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od zadnjega
roka za oddajo ponudb do 23. 3. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): meri-
la: cena, kadri, reference, finančno stanje
ponudnika in možnost zamenjave varnost-
nikov.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudbe prejmejo za ceno je 20 točk, za

kadre je 10 točk, za reference je 8 točk, za
finančno stanje ponudnika je 8 točk in za
možnost zamenjave varnostnikov je 5 točk.

18., 19., 20.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 4303/98 Ob-7710
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Kranj,
Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj, faks
064/211-362.

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: zavarovalne storitve.

Zavarovalne storitve obsega kolek-
tivno nezgodno zavarovanje oseb za ca.
360 oseb.

Ocenjena vrednost naročila je
8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Elektro Gorenj-
ske, d.d.

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 naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97,
navodilo o vsebini objav za javna naročila v
Uradnem listu RS (Ur. l. RS, št. 60/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudba mora biti izdelana na
način, kot je zahtevano v razpisni dokumen-
taciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev, pričetek
1. 1. 1999, dokončanje storitve 1. 1. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d., Kranj, Blei-
weisova c. 6, 4000 Kranj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, z virmanom, na žiro račun:
51500-601-26042, s pripisom stroški raz-
pisne dokumentacije za kolektivno nezgod-
no zavarovanje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 30. 11. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Kranj, Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponud bo 30. 11. 1998 ob
11. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:

ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 10% ponu-
jene vrednosti razpisa.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi, sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od 30. 11.
1998 od 10. ure.

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

– rok izplačila zavarovalne vsote – 10%,
– reference v Elektro Gorenjski, d.d. –

10%,
– višina mesečne premije – 40%,
– višina zavarovalnih vsot – 40%.
18. Druge informacije o naročilu: so na-

vedene v razpisni dokumentaciji.
19., 20.

Elektro Gorenjska. d.d.

Št. 3172-II Ob-7711
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Srednja trgovska šola Ljubljana, Po-
ljanska 28a, 1000 Ljubljana, tel.
061/310-296, faks 061/1313-285.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: računovodske storitve,
ocenjena vrednost: 6,500.000 SIT na leto.

4. Kraj izvedbe: v prostorih Srednje tr-
govske šole Ljubljana, Poljanska cesta 28a,
Ljubljana.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponud-
nik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje na-
vedenih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih, odredba o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumenta-
cije, računovodski standardi, zakon o raču-
novodstvu in drugi predpisi, na področju
finančnega poslovanja.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vedba strokovne kvalifikacije osebja pravne
osebe ponudnika je obvezni del razpisne
dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
mo za del storitev: ponudniki morajo po-
nudbo podati za celoten predmet javnega
naročila.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi sa-
mo svoje variante.
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 3. 1999,
zaključek 28. 2. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Srednja trgovska šola Ljubljana, Poljanska
28a, Ljubljana, tajništvo – soba 132, I. nad-
stropje, pri Zofiji Kalinger.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan od dne-
va objave javnega razpisa do dne 18. 11.
1998, od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): za razpisno
dokumentacijo je potrebno pred dvigom pla-
čati 5.000 SIT na žiro račun
50101-603-45629, pri Agenciji za plačilni
promet, Miklošičeva, Ljubljana, kar ponudnik
dokaže z virmanom ali splošno položnico.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 19. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti v originalu in 1 kopiji, v zapečateni
ovojnici z jasno oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za računovodske storitve”, osebno
na sedežu naročnika ali priporočeno s po-
vratnico po pošti, na naslov: Srednja trgov-
ska šola Ljubljana, Poljanska 28a, 1000
Ljubljana, tajništvo šole.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 1998 ob 11. uri, v sejni sobi št.
102 v I. nadstropju, na naslovu naročnika:
Srednja trgovska šola Ljubljana, Poljanska
28a, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo v ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti javnega naročila, z
veljavnostjo do 60 dni po datumu izdaje
sklepa o izbiri.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačila se izvajajo
v skladu z določili zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije in navodil o izvr-
ševanju proračuna v skladu z razpisno do-
kumentacijo, s tem, da izvajalec in naročnik
za del plačila pobotata najemnino za prosto-
re naročnika, v katerih bo izvajalec izvajal
predmet javnega naročila. Ostali pogoji pla-
čil so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be in zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

ostale strokovne delavce,
– ostala dokazila in izjave, kot jih zahte-

va razpisna dokumentacija.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki od

ponudbe ne morejo odstopiti po dnevu jav-
nega odpiranja ponudb, do tega dneva pa
po postopku in na način, kot je to oprede-
ljeno v splošnih navodilih ponudnikom, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.

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

– razmerje cena/kvaliteta storitev ter
ostali komercialni pogoji – 5 točk,

– dosedanje izkušnje, reference pred-
vsem na področju predmeta javnega razpi-
sa – prednost imajo ponudniki, ki so že
izvajali predmet javnega naročila za več
vzgojno-izobraževalnih zavodov – 4 točke,

– izvajanje storitve v prostorih naročnika
in z osnovnimi sredstvi ter programskim
orodjem naročnika, v skladu s pogoji, dolo-
čenimi v razpisni dokumentaciji – 5 točk,

– kadrovska struktura in strokovne refe-
rence zaposlenih – 2 točki.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

Naročnik ne bo upošteval preference za
domače ponudnike.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni do
27. 11. 1998. Ponudniki so dolžni predmet
javnega naročila izvajati v prostorih naročni-
ka in z osnovnimi sredstvi ter programskim
orodjem naročnika, v skladu s pogoji, dolo-
čenimi v razpisni dokumentaciji.

19., 20.
Srednja trgovska šola Ljubljana

Št. 3171-II Ob-7712
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Srednja trgovska šola Ljubljana, Po-
ljanska 28a, 1000 Ljubljana, tel.
061/310-296, faks 061/1313-285.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitev prehrane – pri-
prava in prodaja malic učencem, dija-
kom in zaposlenim, ocenjena vrednost:
6,930.000 SIT na leto.

4. Kraj izvedbe: v prostorih Srednje tr-
govske šole Ljubljana, Poljanska cesta 28a,
Ljubljana.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponud-
nik izpolnjuje vse zahteve razpisne doku-
mentacije in je registriran za opravljanje na-
vedenih storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih, odredba o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije, stan-
dardi za šolsko prehrano, opredeljeni v raz-
pisni dokumentaciji, pravilnik o pogojih, ki
jim morajo glede mikrobiološke neoporeč-
nosti ustrezati živila v prometu (Ur. l. SFRJ,
št. 45/83), zakon o zdravstvenem nadzoru
nad živili (Ur. l. SRS, št. 17/75 in 42/86),
veljavni sanitarno higienski predpisi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: naved-
ba strokovne kvalifikacije osebja pravne ose-
be ponudnika je obvezni del razpisne doku-
mentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponudbo
podati za celoten predmet javnega naročila.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik ne more ponuditi sa-
mo svoje variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 1. 1999,
zaključek 31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Srednja trgovska šola Ljubljana, Poljanska
28a, Ljubljana, tajništvo – soba 132, I. nad-
stropje, pri Zofiji Kalinger.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan od dne-
va objave javnega razpisa do dne 18. 11.
1998, od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): za raz-
pisno dokumentacijo je potrebno pred dvi-
gom plačati 5.000 SIT na žiro račun
50101-603-45629, pri Agenciji za plačilni
promet, Miklošičeva, Ljubljana, kar ponud-
nik dokaže z virmanom ali splošno položni-
co.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 19. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti v originalu in 1 kopiji, v zapečateni
ovojnici z jasno oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za storitev prehrane”, osebno na se-
dežu naročnika ali priporočeno s povratni-
co po pošti, na naslov: Srednja trgovska
šola Ljubljana, Poljanska 28a, 1000 Ljub-
ljana, tajništvo šole.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 11. 1998 ob 9. uri, v sejni sobi št. 102
v I. nadstropju, na naslovu naročnika: Sred-
nja trgovska šola Ljubljana, Poljanska 28a,
Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo v ponudbi predložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti javnega naročila, z veljav-
nostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačila se izvajajo
v skladu z določili zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije in navodil o izvr-
ševanju proračuna v skladu z razpisno do-
kumentacijo, s tem, da izvajalec in naročnik
za del plačila pobotata najemnino za prosto-
re naročnika, v katerih bo izvajalec izvajal
predmet javnega naročila. Ostali pogoji pla-
čil so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
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– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

ostale strokovne delavce,
– ostala dokazila in izjave, kot jih zahte-

va razpisna dokumentacija.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki od
ponudbe ne morejo odstopiti po dnevu jav-
nega odpiranja ponudb, do tega dneva pa
po postopku in na način, kot je to oprede-
ljeno v splošnih navodilih ponudnikom, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.

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

– razmerje cena/kvaliteta storitev ter
ostali komercialni pogoji – 4 točke,

– dosedanje izkušnje, reference pred-
vsem na področju predmeta javnega razpi-
sa – prednost imajo ponudniki, ki so že
izvajali predmet javnega naročila za več
vzgojno-izobraževalnih zavodov – 3 točke,

– izvajanje storitve v prostorih naročnika
in z osnovnimi sredstvi ter programskim
orodjem naročnika, v skladu s pogoji, dolo-
čenimi v razpisni dokumentaciji – 4 točke,

– sposobnost vzdrževanja standardov –
3 točke,

– kadrovska struktura in strokovne refe-
rence zaposlenih – 2 točki.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

Naročnik ne bo upošteval preference za
domače ponudnike.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni do
27. 11. 1998. Ponudniki so dolžni predmet
javnega naročila izvajati v prostorih naročni-
ka, ki so namenjeni za pripravo in razdelje-
vanje malic in za uporabo teh prostorov na-
ročniku plačati najemnino v skladu s pogoji,
določenimi v razpisni dokumentaciji.

19., 20.
Srednja trgovska šola Ljubljana

Ob-7713
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., kont.
oseba Romana Georgijevič, Ul. 15. maja 4,
6000 Koper, faks 066/320-44.

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: gradbene storitve pri
vzdrževalnih delih na področju javnih po-
vršin in na osnovnih sredstvih javnega
podjetja na območju Mestne občine Ko-
per. Ocenjena vrednost naročila je ca.
10,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Občina Koper.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: gradbena dejavnost.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: deli
zakonov o graditvi objektov, o cestah, razni
mestni odloki.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6.
7. (a), (b)

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Koper, d.o.o. – s.r.l., tajništvo, Ul.
15. maja 4, 6000 Koper.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 10. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, znesek je potrebno virmansko
nakazati na žiro račun Komunale Koper,
d.o.o. – s.r.l., na št. 51400-601-10953,
pri Agenciji za plačilni promet Koper.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 11. 1998 do 10. ure.

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

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 11. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Komunala Koper,
d.o.o. – s.r.l. – sejna soba, Ul. 15. maja 4,
6000 Koper.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe: veljavnost do
datuma 28. 12. 1998 (velja za vse ponud-
nike).

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih
del (velja samo za izbranega ponudnika).

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: glavni pogoji pla-
čila se bodo dokončno oblikovali v pogod-
bi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik sklene po-
godbo z nosilcem ponudbe.

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

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

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

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 23. 11. 1998
ob 11. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena,
refrerence in bližina del. obratovalnice ozi-
roma sedeža dejavnosti.

18. Druge informacije o naročilu: do-
datne informacije se dobijo na naslovu pod
št. 1.

19., 20.
Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

Ob-7731B
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, Izpostava Ljubljana;
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: AC Šentvid – Koseze;
izdelava topografskih načrtov v merilu
1:1000.

Ocenjena vrednost naročila je
6,250.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Šentvid – Koseze.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o
temeljni geodetski izmeri.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: rok dokončanja del je
60 dni po podpisu pogodbe.

9. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 20. 11. 1998.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.200 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 20. 11. 1998 do 8.30.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 123/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za AC Šentvid – Koseze; izdelava topograf-
skih načrtov v merilu 1:1000“ Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 20. 11. 1998 ob
9. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 187.500 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.
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13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril: je najnižja cena.
18. Druge informacije o naročilu: stro-

kovne informacije posreduje Marija Virant,
dipl. inž. – Družba za Državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, Sneberska 120b, tel. 485-076,
faks 482-960.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-7763
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Langusova 4, Ljubljana,
faks +386 61 178 81 46.

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: svetovanje in strokovni
nadzor v zvezi z rekonstrukcijo želez-
niške proge na odseku Murska Sobota–
Puconci, ki obsega predvsem:

– svetovanje investitorju med izvedbo re-
konstrukcije,

– strokovni nadzor nad izvajanjem del
med rekonstrukcijo železniške proge in vseh
spremljajočih objektov in naprav po določ-
bah ZGO,

– opravljanje poslov inženirja v skladu z
načeli FIDIC in z nalogami določil pogodbe
FIDIC Conditions of Contract for Works of
Civil Engineering Construction (FIDIC Red
Book, fourth edition 1987),

– opravljanje vsebinskega finančnega
nadzora in priprava poročil v angleščini in
slovenščini, v skladu z zahtevami Evropske
komisije, PHARE Decentralised Implemen-
tation System (EC DIS, September 1997),
orientacijska vrednost del znaša
30,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Železniška proga Mur-
ska Sobota–Puconci.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: strokovni nadzor nad izvajanjem
del med rekonstrukcijo železniške proge po
določbah zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84, št. 29/86, št. 59/96).

Ponudniki morajo predložiti imena in stro-
kovne kvalifikacije odgovornih oseb za iz-
vedbo javnega naročila.

(b), (c).
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: 10 mesecev po pričetku
rekonstrukcije železniške proge na odseku
Murska Sobota–Puconci.

7. (a), (b).
8.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki prevzamejo ob predložitvi potrdi-
la o plačilu kupnine na naslovu: Ministrstvo
za promet in zveze, Ljubljana, Langusova 4,
Ljubljana, Sektor za železnice, Robert Oz-
bič, tel. +386 61 1788 261, faks +386 61
1788 146.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 30.10. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): kupni-
na za razpisno dokumentacijo v vrednosti
10.000 SIT mora biti nakazana na žiro ra-
čun 50100-637-55669 s pripisom “Za raz-
pisno dokumentacijo Svetovanje in strokov-
ni nadzor v zvezi z Rekonstrukcijo želez-
niške proge na odseku Murska Sobota–
Puconci”.

Za kupce razpisne dokumentacije so na
voljo dodatne informacije pri Robertu Ozbi-
ču, tel. +386 61 1788 261, faks +386 61
1788 146.

Samo tisti ponudnik, ki je kupil razpisno
dokumentacijo, lahko sodeluje na razpisu.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: rok za oddajo po-
nudb je 30. 11. 1998 do 9. ure po lokal-
nem času.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za promet in zveze, vložišče – za
Roberta Ozbiča, Langusova 4, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in
označena “Ne odpiraj, ponudba za sve-
tovanje in strokovni nadzor v zvezi z rekon-
strukcijo železniške proge na odseku Murs-
ka Sobota–Puconci”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 11. 1998
ob 9.30 po lokalnem času na istem naslovu
v sejni sobi v V. nadstropju. Upoštevane
bodo le tiste popolne ponudbe v skladu z
razpisno dokumentacijo, ki bodo oddane
pravočasno. Nepravočasno oddane ponud-
be bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 2,5% od ponudbene cene, ki mora
veljati 91 dni.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji za sodelo-
vanje na razpisu:

– da ponudi vsa dela v celoti oziroma
kompletnost ponudbe,

– strokovna usposobljenost ponudnika in
njegovih podizvajalcev,

– sposobnost poslovanja v slovenščini
in angleščini.

14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (12. člen ZJN):
– reference podjetja in zaposlenih pri iz-

vajanju podobnih del,
– strokovna usposobljenost izvajalca in

njegovih podizvajalcev,
– cena,
– ugodnejši finančni pogoji.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-

bere najcenejše ponudbe ali da pogodbe iz
tega razpisa sploh ne sklene.

18. Druge informacije o naročilu: o izbo-
ru bodo ponudniki pisno obveščeni najka-
sneje v roku 15 dni po javnem odpiranju
ponudb.

19., 20.
Republika Slovenija

Ministrstvo za promet in zveze

1. Employer, postal address, fax
number: Republic of Slovenia Ministry of
Transport and Communications Langusova
4, Ljubljana, fax +386 61 178 81 46.

2. Method of selecting the most favour-
able Tenderer (Clause of the Law on Public
Procurements): Public tender without limi-
tation.

3. Type and description of services, es-
timated value of the assignment: consult-
ing and expert supervision in relation to
the reconstruction of the Murska So-
bota–Puconci railway line section,
which must include in particular:

– provision of consulting for the employ-
er during the implementation of the recon-
struction,

– expert supervision of the implementa-
tion of work during the reconstruction of the
railway line and accompanying facilities and
plants in accordance with the provisions of
the Law on the Construction of Facilities;

– engineering works in accordance with
the FIDIC rules and tasks set out in the
provisions of the contract – FIDIC Condi-
tions of Contract for Works of Civil Engi-
neering Construction (FIDIC Red Book,
fourth edition 1987);

– comprehensive and financial supervi-
sion and preparation of reports in both Eng-
lish and Slovene in compliance with the re-
quirements of the European Commission,
PHARE Decentralised Implementation Sys-
tem (EC DIS, September 1997).

Value of the Work Tendered
The provisional value of the work

amounts to 30,500.000 SIT.
4. Place of the implementation: railway

line between Murska Sobota and Puconci.
5. (a) Expert supervision of the imple-

mentation of work during the reconstruction
of the railway line in accordance with the
provisions of the Law on the Construction
of Facilities (Offical Gazette of the Republic
of Slovenia Nos. 34/84, 29/86 and
59/96). The tenderers must submit the
names and promessional experience of the
rensponsible personnel for the implementa-
tion of the tender.

(b)
(c)
6. Provisional deadline for implementa-

tion: ten months after the reconstruction of
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the Murska Sobota–Puconci railway line
section begins.

7. (a), (b).
8.
9. (a) Full adress of the office where the

Tender Documents may be collected: the
tender documentation may to be obtained
by interested bidders after they have sub-
mitted a receipt confirming that they have
paid the purchase price, at the following
adress: Ministry of Transport and Commu-
nications, Ljubljana, Langusova 4, Ljublja-
na, Railway Department, Mr. Robert Ozbič,
tel. +386 61 1788 261, fax +386 61 1788
146.

(b) Final date for the collection of the
Tender Documents: the tender documenta-
tion will be available for collection by 30
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 nonrefundable fee for the tender
documentation, amounting to 10.000 SIT,
have to be paid to the bank account No.
50100-637-55669 with notice “For the ten-
der documentation Consulting and expert
supervision in relation to the reconstruction
of the Murska Sobota–Puconci railway line
section”. Buyers of the tender documenta-
tion can obtain additional information from
Mr. Robert Ozbič, tel. +386 61 1788 261,
fax +386 61 1788 146.

Only bidders who have bought the ten-
der documentation may participate in the
tender.

10. (a) Deadline for submission of Ten-
ders: the deadline for submitting the Ten-
ders is 30 November 1998 by 9. a.m. local
time.

(b) Full address where the Tender is to
be submitted: Republic of Slovenia, Minis-
try of Transport and Communications
Vložišče – for Mr. Robert Ozbič, Langusova
4, Ljubljana.

Tenders must be sealed and marked “Do
not open, the tender for Consulting and ex-
port supervision in relation to the recon-
struction of the Murska Sobota–Puconci
railway line section”.

11. Date, time and place of tender open-
ing: the public opening of bids will take
place on 30 November 1998 at 9.30 a.m.
local time at the same adress in the confer-
ence room on the 5th floor. Only bids sub-
mitted in accordance with the tender docu-
mentation and in due time will be taken into
consideration. Bids that arrive late will be
returned to the sender unopened.

12. Amount,  type  and  period  of  valid-
ity of acceptable financial Tender securi-
ties, if required in this Tendering Proce-
dure: all tenderers must, in addition to their
bids, submit a Tender bond in a form of
bank guarantee to confirm the goodwill of
their bids, in the amount of 2.5% of the
tender price, which must remain valid for
91 days.

13. Main financing and payment condi-
tions and/or referring to decisive provisions
in other documents:

The conditions for participation in the
tender are as follows:

– Tenderers must bid for the work in its
entirety, i.e. the bid must be complete;

– Both tenderers and their subcontrac-
tors must have the required professional
qualifications;

– Tenderers must have the ability to op-
erate in both Slovene and English.

14., 15., 16.
17. Award criteria, weightings and

method of evaluation (Clause 12 of the
Law on Public Procurements): the follow-
ing are the criteria for selecting the suc-
cessful tenderer:

– References of the company and its
employees for the implementation of similar
works;

– price;
– Favourable financing conditions.
The Employer retains the right not to

choose the chippiest offer or that the con-
tract from this tendering will not be awarded.

18. Other information on the assign-
ment: tenderers will be notified of the selec-
tion within 15 days after the public opening
of tenders.

19. ,20.
Republic of Slovenia

Ministry of Transport and
Communication

Ob-7766
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom za varstvo odraslih, Kidričeva
23, 3320 Velenje, tel. 063/854-455, faks
063/897-0651.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje v Domu za var-
stvo odraslih Velenje, v okvirni vrednosti
16,800.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Dom za varstvo odraslih
Velenje, Kidričeva 23, 3320 Velenje.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 1. 1999 do
31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
za varstvo odraslih, Kidričeva 23, 3320 Ve-
lenje, računovodstvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 3.000
SIT, na negotovinski način na žiro račun št.
52800-603-38370 ali v gotovini na blagajni
na sedežu naročnika.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 23. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dom za varstvo odraslih, Ki-
dričeva 23, 3320 Velenje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1998 ob 13. uri, v Domu za varstvo
odraslih, Kidričeva 23, Velenje, v sejni sobi.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti, ki mora veljati
do 31. 12. 1998.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: 45 dnevni plačilni
rok.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati vse kriterije iz
10. in 11. člena navodil ponudnikom za iz-
delavo ponudbe.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 20. 11.
1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): ponud-
bena cena 50%, plačilni pogoji 30%, refe-
rence 20%.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se lahko zahtevajo pisno na
naslovu pod 1. točko; ponudniki bodo o iz-
biri obveščeni do 10. 12. 1998.

19., 20.
Dom za varstvo odraslih Velenje

Ob-7632
1. Naročnik, poštni naslov: Energetika

Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 30. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): druga merila, objavljena v razpi-
sni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Comtron, d.o.o., Gregorči-
čeva 39, Maribor.

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

trebno dobaviti: računalniška oprema.
7. Pogodbena vrednost: 29,395.538

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,551.265,50 SIT, 29,395.538 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998; Ob-6179.

13.
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-7639
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska ce-
sta 58, 1516 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 20. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo elektroenergetskih transformatorjev
110/SN kV Elektro Ljubljana,

– potrjene reference ponudnika za do-
bavo elektroenergetskih transformatorjev
110/SN kV drugim elektrogospodarskim
podjetjem v Sloveniji,

– dobavni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: C & G, d.o.o., Riharjeva 38,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: RTP Potoška vas.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– energetski transformator,
– regulacijsko stikalo,
– ostalo (specifikacija).
7. Pogodbena vrednost: 57,232.980

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: 58,377.640 SIT, 57,232.980 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. 63 z dne 18. 9. 1998.

Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-7640
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, tel.
062/22-00-190, faks 062/222-241, kon-
taktna oseba Ervin Mahorič, dipl. inž.

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

3. Datum izbire: 25. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vsi kriteriji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: C & G, d.o.o., Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Maribor–lokacije ob-
jektov.

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

7. Pogodbena vrednost: 5,695.489 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni znana.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,205.133 SIT, 3,448.013 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d.

Št. 403-271/98-21 Ob-7687
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Bre-

žice, kont. oseba Anica Hribar, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice, tel.
0608/62-050, faks 0608/61-850, soba
št. 39.

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

3. Datum izbire: 19. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): druga merila, navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elan Line, d.o.o., Begunje
1, 4275 Begunje na Gorenjskem.

6. (a) Kraj dobave: OŠ Artiče.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: oprema za telovadnico
OŠ Artiče – po pogodbi.

7. Pogodbena vrednost: 4,330.090,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,484.933 SIT, 4,764.887,10 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998.

Občina Brežice

Št. 866 Ob-7691
1. Naročnik, poštni naslov: Nigrad, Jav-

no komunalno podjetje, d.d., Strma ulica 8,
2000 Maribor.

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):
– kvaliteta opreme 40,
– reference 30,
– cena 20,
– ostalo 10.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Mikro + Polo, d.o.o., Lac-
kova 78, Maribor.

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

trebno dobaviti: dobava laboratorijske
opreme za objekt Komunalna baza Ni-
grad.

7. Pogodbena vrednost:
17,615.356,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,738.825 SIT, 17,615.356,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998.

Nigrad, d.d., Maribor

Ob-7703
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Žale, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 7. 10. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): cena, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

A) Morana, d.o.o., Parižlje 11/c, 3314
Braslovče,

B) Tamček M&M, d.o.o., Celovška 55,
1000 Ljubljana,

C) Tamček M&M, d.o.o., Celovška 55,
1000 Ljubljana,

D) Komtrade, Milan Kolbl, s.p., Ul. bra-
tov Babnik 10, 1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti:
A) kremacijska peč,
B) stroj za izkop jam,
C) avtomobil,
D) električni vozili.
7. Pogodbena vrednost:
A) 37,230.000 SIT,
B) 15,913.661 SIT,
C) 3,545.030 SIT,
D) 8,494.800 SIT/2 vozili.
8.
9. Število prejetih ponudb:
A) 2,
B) 3,
C) 3,
D) 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) 46,590.000 SIT, 37,230.000 SIT,
B) 15,913.661 SIT, 14,413.875 SIT,
C) 4,000.000 SIT, 3,349.545 SIT,
D) 8,494.800 SIT/2 vozili.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998, Ob-5944.

Žale, d.o.o., Ljubljana

Št. 866 Ob-7693
1. Naročnik, poštni naslov: Nigrad, Jav-

no komunalno podjetje, d.d., Strma ulica 8,
2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 21. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– reference,
– ponudbena cena,
– ostalo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Lesnina, MG Oprema, Par-
mova 53, Ljubljana.

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

trebno dobaviti: dobava pisarniške opre-
me za objekt Komunalna baza Nigrad.

7. Pogodbena vrednost:
21,480.539,60 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,432.771,40 SIT, 21,480.539,60
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998.

Nigrad, d.d., Maribor
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Ob-7709
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, 8000
Novo mesto, tel.068/321-514, telefaks
068/324-115.

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

3. Datum izbire: 7. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje vseh razpisnih po-
gojev, ustrezne reference, usposobljenost
in sposobnost izvesti dela kot javno naročilo
zahteva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– nakup osebnih računalnikov s perifer-
no opremo: Unistar, d.o.o., Slomškova
27-29, 1000 Ljubljana,

– nakup ročnih terminalov s periferno
opremo: Belbled, s.p., Dobrava 35, 8222
Otočec ob Krki.

6. (a) Kraj dobave: Novo mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– nakup osebnih računalnikov s peri-

ferno opremo,
– nakup ročnih terminalov s perifer-

no opremo.
7. Pogodbena vrednost:
– nakup osebnih računalnikov s perifer-

no opremo – 3,749.139 SIT,
– nakup ročnih terminalov s periferno

opremo – 3,434.077,50 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– nakup osebnih računalnikov s perifer-

no opremo: 3,749.139 SIT, 3,432.059,80
SIT,

– nakup ročnih terminalov s periferno
opremo: 3,434.077,50 SIT, 3,343.077,50
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998; Ob-6216.

JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 0900-IV-Z-72/138-98 Ob-7727
1. Naročnik, poštni naslov: Vlada Repub-

like Slovenije, Servis skupnih služb – Logi-
stika, 1000 Ljubljana, Tivolska 42, faks
132-60-12.

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

3. Datum izbire: 22. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (ute-

meljitev izbire): v primeru, da naročnik ni
izbral izvajalca, se navede obrazložitev in
razlog za zaključek postopka brez dodeli-
tve naročila: javni razpis ni uspel, ker je
bilo po pregledu obeh ponudb ugotovlje-
no, da ponudbi nista popolni (ni možna
primerjava).

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,319.838 SIT, 2,576.446 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998; Ob-6974.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb-logistika

Ob-7728
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 14. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog za
zaključek postopka brez dodelitve naročila:
vrednost ponudbe, referenčne postavitve,
vzdrževanje oziroma poprojektna podpora,
tehnično-tehnološka enotnost, dobavni in iz-
vedbeni roki, razširljivost, nadgradljivost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Marand d.o.o., Cesta v
Mestni log 55, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Telekom Slovenije
d.d., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: programska oprema za
Elektronsko poslovanje.

7. Pogodbena vrednost: 64,084.725 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrdnost najvišje in najnižje ponud-

be: najnižja: 24,096.540 SIT, najvišja:
71,958.811,95 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 14. 8. 1998,
Ob-5676.

Telekom Slovenije, d.d.
Ljubljana

Št. 2.0.-6242 Ob-7733
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
ulica 11, 1506 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 17. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zahtevana evaluacija (po utežeh):
– reference ponudnika pri izvedbi po-

dobnih projektov,
– reference ustrezne delovne sile pri iz-

vedbi podobnih projektov,
– tehnična ustreznost ponujenega blaga,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Telma Trade, d.o.o., Motni-
ca 13, 1236 Trzin.

6. (a) Kraj dobave: različna mesta ob
progi.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: progovni kabel ter pripa-
dajoča oprema in material.

7. Pogodbena vrednost: 77,562.083
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 116,383.050 SIT, 75,286.136 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998, objava št.
2.0.-3394/98, Ob-4361.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 402-04-81/98 Ob-7777
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 14. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javni razpis ni uspel, ker po pre-
gledu ponudb nista ostali popolni ponudbi
vsaj dveh ponudnikov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročilo ni bilo dodeljeno.

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

trebno dobaviti: dobava službenega čol-
na z opremo za potrebe Inšpektorata
RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ri-
bolov.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,370.000 SIT, 7,692.125,37 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63 z dne 18. 9. 1998, Ob-6601.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 80/98 Ob-7627
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 5. 10. 1998.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Tampon, d.o.o., Dežno 2A,
2286 Podlehnik.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnovitvena dela
Rajšpova–Rogozniška–Dornavska, me-
sto Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 41,430.694,73
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 49,206.087 SIT, 41,430.694,73 SIT.

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
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11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca:

– ponudbena cena 50%,
– reference 20%,
– rok dokončanja 10%,
– garancijski rok 10%,
– ostali pogoji 5%.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63 z dne 18. 9. 1998.

Mestna občina Ptuj

Št. 269/98 Ob-7628
1. Naročnik, poštni naslov: Avditorij Por-

torož, Senčna pot 10, 6320 Portorož.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 21. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena, zelo
ugodni pogoji blagovnega kredita, referenč-
na dela in lista opravljenih del na objektih
pod spomeniškim varstvom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GP Grosuplje, d.d., Ljublja-
na, Emonska 8, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: G+O+I dela z opremo
(po razpisnih pogojih).

7. Pogodbena vrednost:
121,663.159,70 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 201,889.409,40 SIT,
121,663.159,70 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998.

Avditorij Portorož

Št. 55/98 Ob-7629
1. Naročnik, poštni naslov: JKP Komu-

nala, d.o.o., Gornji Grad, Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad.

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

3. Datum izbire: 15. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ob upoštevanju v razpisu določe-
nih pogojev in meril je izbrana ponudba za
naročnika najugodnejša.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PUP, Podjetje za urejanje
prostora, d.d., Velenje, Koroška 37b, 3220
Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija komunalne-
ga odlagališča Podhom in izgradnja pi-
lotne rastlinske čistilne naprave za od-
lagališče Podhom–Bočna.

7. Pogodbena vrednost:
38,040.689,20 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 12,116.230
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,616.902 SIT, 32,272.167 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998; Ob-6345.

Komunala, d.o.o., Gornji Grad

Št. 2.0.-6177/98 Ob-7630
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice Infrastruktura, Kolodvorska ulica
11, 1506 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 2. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zahtevana evaluacija (po utežeh):
reference ponudnika na podobnih projektih
40%, reference ustrezne delovne sile za
razpisana dela 20%, struktura delovne sile
na delih iz ponudbe 10%, finančni del 30%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PAP – Telematika, d.d., Pi-
vovarniška 6, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: naročilo blaga in na-
ročilo gradbenega dela za vgradnjo si-
stema radiodispečerskih zvez na relaci-
ji proge Ljubljana–Sežana.

7. Pogodbena vrednost:
313,266.535,83 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 313,266.535,83 SIT,
263,920.874,62 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 46 z dne 19. 6. 1998; Ob-3792.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 8-5-11443/1-98 Ob-7631
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto.

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): najnižja cena, druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tekom Srečko Dodig, s.p.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izkop in zasip kanala
za polaganje telefonskega kabla v skup-
ni dolžini 7 km, montaža, kraj izvedbe
ATC Veliki Gaber, odcep za Stehanjo
vas in Vrhovo.

7. Pogodbena vrednost: 9,273.729 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 70%.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,531.747,30 SIT, 8,347.373,30 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bilo razpisa za ugotavljanje sposob-
nosti.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998; Ob-6029.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Novo mesto

Št. 343-11/98-136 Ob-7635
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ko-

čevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: sklep o ponovnem jav-
nem razpisu: 13. 10. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): razpis se ponovi, ker je prispela
samo ena popolna ponudba.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63 z dne 18. 9. 1998, Ob-6588.

Občina Kočevje

Št. 2148/98 Ob-7636
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: 20. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika pri iz-

vedbi gradbenih del v Elektro Ljubljani,
– rok izvedbe del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: KPL Gradnje-Rast Inženiring,
d.d., Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

– jaški kabelske kanalizacije,
– 8-cevna kabelska kanalizacija,
– 15 cevna kabelska kanalizacija,
– druga gradbena in obrtniška dela.
Kraj izvedbe del: Rozmanova ulica v

Ljubljani.
7. Pogodbena vrednost:

20,014.575,20 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 ponudbe:

22,900.323,21 SIT, 18,316.211,90 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. 63 z dne 18. 9. 1998.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 2147/98 Ob-7637
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: 20. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
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– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika pri iz-

vedbi gradbenih del v Elektro Ljubljani,
– rok izvedbe del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Elektroservisi, d.d., Glavar-
jeva 14, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

– dobava in montaža nadstrešnice 1,
– dobava in montaža nadstrešnice 2.
Kraj dobave in montaže je RTP 110/20

kV Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 9,074.547 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,926.975 SIT, 8,572.473,70 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. 63 z dne 18. 9. 1998.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 5/98 Ob-7638
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 7. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: cena, ga-
rancija, plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Robit, d.o.o., I. O. C. Trzin,
Špruhe 1, 1236 Trzin.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija upravnih
prostorov v objektu Adamič Lundrovo
nabrežje 2/pritličje – ob Stritarjevi ulici,
Ljubljana: gradbena in obrtniška dela.

7. Pogodbena vrednost: 57,689.533
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 60,758.786 SIT, 57,396.847 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 Ljubljana

Št. 352-05/98 Ob-7681
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Na-

zarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 20. 10. 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, dosedanje dobro sodelovanje, izkušnje,
posebne ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pluton, d.o.o., Dobrteša vas,
Šempeter.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba razbremenil-
no-dušilnega jaška na kanalizaciji Na-
zarje.

7. Pogodbena vrednost:
18,164.723,50 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ne.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,518.507 SIT, 18,164.723,50 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. 62 z dne 11. 9. 1998, Ob-6457.

Občina Nazarje

Št. 403-229/98 Ob-7685
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Breži-

ce, kontaktna oseba Anica Hribar, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice, tel. 0608/62-050,
faks 0608/61-850, soba št. 39.

2.
3. Datum izbire: 6. 10. 1998.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SL Inženiring Boršt, d.o.o.,
Boršt 12b, 8263 Cerklje ob Krki.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija lesne gobe v
Gradu Brežice. Kraj izvedbe: Grad Breži-
ce.

7. Pogodbena vrednost: 6,391.819,50
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: po pogodbi.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,711.622,80 SIT, 6,391.819,50 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 Brežice

Št. 403-92/98 Ob-7686
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Breži-

ce, kontaktna oseba Anica Hribar, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice, tel. 0608/62-050,
faks 0608/61-850, soba št. 39.

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

3. Datum izbire: 30. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): druga merila, navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SL Inženiring Boršt, d.o.o.,
Boršt 12b, 8263 Cerklje ob Krki.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija terase v Gra-
du Brežice. Kraj izvedbe: Grad Brežice.

7. Pogodbena vrednost:
28,137.219,70 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: po pogodbi.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,148.566 SIT, 28,137.219,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56 z dne 7. 8. 1998.

Občina Brežice

Št. II-6/87 Ob-7699
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Koper, d.o.o., s.r.l., Ulica 15. maja 4, Ko-
per.

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

3. Datum izbire: 19. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik izpolnjuje vse
kriterije iz razpisnih pogojev. Ta ponudba je
glede usposobljenosti in referenc tega pod-
jetja ter podizvajalcev na podobnih objektih
zelo ugodna, tipi ponujene opreme so za
naročnika ustrezni, poleg navedenega pa
ponuja tudi najnižjo ceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IMP, d.d., Dunajska cesta
7, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija črpa-
lišča Č3 v Luki Koper s tlačnim vodom
od J12 do J5, Koper, Luka Koper.

7. Pogodbena vrednost: 187,933.714
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: v zahtevanem

roku je prispelo pet veljavnih ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 209,550.153 SIT, 187,933.714 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998.

Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

Št. 01651/96 Ob-7700
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9,
Koper.

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

3. Datum izbire: 14. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena, druga merila, pred-
videna v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mensel, d.o.o., Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja KKO in RNO
Sežana – Dol pri Vrhovljah, Voglje, Vr-
hovlje.

7. Pogodbena vrednost:
12,521.998,40 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,909.436 SIT, 11,747.075,80 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
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notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998; Ob-6281.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Koper

Ob-7701
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9,
Koper.

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

3. Datum izbire: 14. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena, druga merila, pred-
videna v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: TK & EL, d.o.o., Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja KKO in RNO
Sežana – Orlek.

7. Pogodbena vrednost:
11,671.970,30 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:  18,336.618 SIT, 11,263.912,18 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998; Ob-6282.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Koper

Ob-7702
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Žale, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 7. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
A) Morana, d.o.o., Parižlje 11/C, 3314,

Braslovče,
B) Morana, d.o.o., Parižlje 11/C, 3314,

Braslovče.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe:
A) fontane,
B) tlakovanje poti Žal.
7. Pogodbena vrednost:
A) 10,170.000 SIT,
B) 13,087.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
A) 2,
B) 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
A) 25,425.000 SIT, 13,708.000 SIT,
B) 18,492.000 SIT, 10,713.000 SIT..
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998; Ob-5944.

Žale, d.o.o., Ljubljana

Št. 1330/98 Ob-7724
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mi-

ren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren.
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. Datum izbire: 20. oktober 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ugodnejša cena izvedbe del in
fiksnost cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MIT, d.o.o., Nova Gorica,
Ulica Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova
Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vrednost in obseg
dodeljenih gradbenih del: izdelava dvo-
kapne strehe na objektu Zdravstveni
dom Miren.

Kraj izvedbe: Miren.
7. Pogodbena vrednost: 11,749.203

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,556.695 SIT, 11,749.203 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998.

Občina Miren-Kostanjevica

Ob-7731C
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 133-22-51.

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

3. Datum izbire: 19. 10. 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: SCT
d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava prometne
opreme na vzhodni avtocesti Šentjakob
- Malence.

7. Pogodbena vrednost: 487,492.826
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 513,549.866 SIT, 487,492.826 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 57 z dne 14. 8. 1998, Ob-5759.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-7731F
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.

divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 133-22-51.

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

3. Datum izbire: 19. 10. 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: J.V.
GIZ Gradis, Šmartinska 134a, 1000 Ljub-
ljana + SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Naklo-Kranj-vzhod;
viadukt Rupovščica-druga polovica,
most Kokra-druga polovica.

7. Pogodbena vrednost:
509,473.749,48 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 567,318.053 SIT, 547,821.236 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998, Ob-6131.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 031-01-225/98 Ob-7734
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ho-

doš-Šalovci, Šalovci 163, 9204 Šalovci.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 20. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, roki, plačilni pogoji, refe-
rence.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota, d.d., Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: posodobitev lokalne
ceste št. 109-010 Šalovci–Adrijanci.

7. Pogodbena vrednost:
36,289.699,03 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izvajalec ni-
ma podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,612.991,50 SIT, 36,289.699,03
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 9. 10. 1998, Ob-7159.

Občina Hodoš-Šalovci

Št. 2201/98 Ob-7761
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: 21. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 73 / 30. 10. 1998 / Stran 6939

– zagotavljanje kakovosti,
– potrjene reference ponudnika na elek-

troenergetskih objektih v Sloveniji,
– potrjene reference ponudnika na elek-

troenergetskih objektih v tujini,
– rok plačila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Sloven-
ska 58, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dobava in montaža
optičnega kabla.

Kraj izvedbe del:
– DV 400 kV (Beričevo–Divača) – RTP

Cerknica,
– RTP Črnuče–RTP Bežigrad.
7. Pogodbena vrednost:

39,053.106,91 SIT (brez prometnega dav-
ka).

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,999.762,49 SIT brez PD,
39,053.106,91 SIT brez PD.

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. 63 z dne 18. 9. 1998.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 2200/98 Ob-7762
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: 21. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika pri iz-

vedbi gradbenih del v Elektro Ljubljana,
– rok izvedbe del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Andro, d.o.o., Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela (trasi-
ranje, rezanje asfalta, rušenje asfalta,
izkopi, asfaltiranje).

Kraj izvedbe del: RTP 110/20 kV Po-
lje-Yulon.

7. Pogodbena vrednost: 6,769.446,10
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,009.888,80 SIT, 6,769.446,10 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. 63 z dne 18. 9. 1998.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 240/98 Ob-7633
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Franceta Prešerna Kranj, Kidričeva 49,
4000 Kranj, kontaktna oseba Aleš Žitnik,
ravnatelj, tel. 064/211-327.

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

3. Datum izbire: 19. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena obrokov, meniji za posa-
mezne obroke za 4 tedne, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sodexho, Prehrana in stori-
tve, d.o.o., Tržaška 40, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pripra-
va in dostava pripravljene hrane na lo-
kacijo matične šole in lokacijo podruž-
nične šole in vrtca za približno 750 otrok
in 60 zaposlenih.

7. Pogodbena vrednost: 28,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba se
sklepa samo z izvajalcem, ki nima podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj

Ob-7634
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., PE Maribor, Titova 38, 2000
Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): zbiranje ponudb.

3. Datum izbire: 14. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, izvedbeni
roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskratel, d.o.o., Ljubljanska
24a, Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va, montaža in pridobitev uporabnega
dovoljenja za zamenjavo 976 dvojčnih
priključkov s sistemom Dect Will za po-
dročje Maribor–Pobrežje.

7. Pogodbena vrednost: 131,153.321,80
SIT.

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

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 154,625.450 SIT, 131,153.321,80
SIT.

11., 12.
Telekom Slovenije, d.d.,

PE Maribor

Ob-7641
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, tel.
062/2200-120, faks 062/222-241, kont.
oseba Adolf Jurše, dipl. inž.

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

3. Datum izbire: 1. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na osnovi točkovanja ponudb.
Ocenitev je bila opravljena po merilih iz raz-
pisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE, d.d., Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projekta za razpis (Tender Docu-
ments) za distribucijski center vodenja
Elektro Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 7,830.000 SIT.
Rok za izvedbo del: do 15. decembra

1998.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: nič.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,830.000 SIT, 4,500.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave javnega

razpisa: Uradni list RS, št. 58-59 z dne
21. 8. 1998.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d.

Ob-7642
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, tel.
062/2200-190, faks 062/222-241, kont.
oseba Ervin Mahorič, dipl. inž.

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

3. Datum izbire: 25. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vsi kriteriji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Abyss, d.o.o., Ljubljana.

Kraj dobave: Maribor – lokacije objek-
tov.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: doba-
va, montaža in vključitev EISDN central.

7. Pogodbena vrednost: 27,961.803
SIT.

Rok za izvedbo del: sukcesivno do kon-
ca poslovnega leta 1998.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni znana.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 47,137.150 SIT, 27,961.803 SIT.
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11., 12.
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 54 z dne 31. 7.
1998.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d.

Št. 866 Ob-7692
1. Naročnik, poštni naslov: Nigrad, Jav-

no komunalno podjetje Maribor, Strma uli-
ca 8, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 31. 8. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– reference 50,
– ponudbena cena 30,
– ostalo 20.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Haslauer, d.o.o., Zabukovi-
ca 87, 3302 Griže.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije za odvaja-
nje in čiščenje odpadnih voda za nase-
lje Razvanje.

7. Pogodbena vrednost: 12,780.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,744.000 SIT, 12,780.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 51 z dne
17. 7. 1998.

Nigrad, d.d., Maribor

Ob-7731Č
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 133-22-51.

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

3. Datum izbire: 13. 10. 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: Pro-
teo d.o.o., Reševa 4a, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: študija možnih va-
riant in gradbeno-tehnične, ter promet-
no-ekonomske primerjave za oboje-
stransko oskrbno postajo in priključek
na območju Brezovice.

7. Pogodbena vrednost: 4,447.440 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,970.355 SIT, 4,050.000 SIT.
11., 12.
13. Datum  in  številka  objave  razpisa

v  Uradnem  listu  Republike  Slovenije:  Ur.
l. RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998,
Ob-5270Č.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-7731D
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 133-22-51.

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

3. Datum izbire: 19. 10. 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: ZIM
Zasnove in vodenje investicij, Slovenska 40,
2000 Maribor in odvetnik Rok Gerlovič, Par-
tizanska 11, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: opravljanje storitev
pridobivanja objektov in razreševanje
problematike rušencev za potrebe grad-
nje zahodne obvoznice Maribora I. eta-
pa – od Obrežne ulice do Erjavčeve
ulice.

7. Pogodbena vrednost: 30,738.500
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,923.200 SIT, 30,738.500 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-7731E
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefax 133-22-51.

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

3. Datum izbire: 19. 10. 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:
GEOIN d.o.o., Gosposvetska cesta 29,
2000 Maribor, Geodetski zavod Celje, Uli-
ca XIV. divizije 10, 3000 Celje in GZ Mari-
bor – geodetske dejavnosti, Partizanska 12,
2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prenos lege gradbe-
ne parcele avtoceste in izdelava parce-
lacijskih načrtov za AC odsek Cogetinci
– Beltinci, pododsek Vučja vas - Beltinci.

7. Pogodbena vrednost: 29,699.704
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 31,500.000 SIT, 29,699.704 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS,  št.  61  z  dne  4.  9.  1998,
Ob-6243C.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-7739
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za zdravstvo, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

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

3. Datum izbire: 16. oktober 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:

– strokovna usposobljenost ponudnika
za razpisana dela in sposobnost opraviti več-
ji del javnega naročila sam s svojimi strokov-
njaki;

– dokazane izkušnje o izdelavi analize
delovnih mest v zdravstvu;

– reference ponudnika in morebitnih zu-
nanjih sodelavcev;

– ponudbena cena del in plačilni pogoji;
– trajanje izvajanja del;
– razpolaganje s potrebnimi podatki;
– ugodnosti ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ZVD Zavod za varstvo pri
delu, d.d., Bohoričeva 22 a, 1001 Ljublja-
na.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va analize tipičnih delovnih mest za
zdravnike in zobozdravnike (15) v pri-
marnem zdravstvu in bolnišnicah.

7. Pogodbena vrednost: 7,500.000 SIT.
8. Število prejetih ponudb: dve.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

7,500.000 SIT.
Ministrstvo za zdravstvo

Ob-7798
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za finance, Sektor za upravljanje z javnim
dolgom, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 5. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): konkurenčnost cen, fikanost cen
za obdobje enega leta, plačilni roki.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nova Ljubljanska banka,
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izpla-
čevanje državnih vrednostnih papirjev
za dobo enega leta.

7. Pogodbena vrednost: 15,000.000
SIT oziroma 1.160 SIT na imetnika za izpla-
čilo.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim osebam: na-
ročilo ni bilo objavljeno po delih.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3.000 SIT na imetnika na izplačilo,
1.600 SIT na imetnika na izplačilo.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: dru-
gih pomembnejših informacij o postopku iz-
bire ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti ni
bil objavljen.

Ministrstvo za finance
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Št. 512/1708-821 Ob-7672
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske

elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 7. točka prve-
ga odstavka 55. člena zakona o JN.

3. Datum izbire: 21. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec je izbran na podlagi niž-
je cene, ugodnejših plačilnih pogojev,
ustreznejše tehnične rešitve, kvalitete vgra-
jene opreme in ustreznejših gabaritov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tovarna stikalnih naprav –
Eling, d.o.o., Šentiljska c. 49, 2000 Mari-
bor.

6. (a) Kraj dobave: Dravske elektrarne
Maribor – HE Zlatoličje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vakuumski odklopnik z
izvlačljivima celicama, 2 kom.

7. Pogodbena vrednost: 6,284.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,020.000 SIT, 6,284.000 SIT.
11.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Ob-7673
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: ELES svoj SDH
sistem eksperimentalno dograjuje za pre-
nos video signalov – isti tip SDH prenosnih
naprav, integriran v obstoječ sistem.

3. Datum izbire: 9. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustrezna tehnična oprema,
ustrezni tehnični in finančni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Masterline, d.o.o., Tbilisij-
ska 81, 1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: SDM-1 (ECI Telekom), 2
terminala.

7. Pogodbena vrednost:
17,447.398,88 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,447.398,88 SIT.
11.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

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. 1110/14334 Ob-7684
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: javno naročilo
se odda proizvajalcu rezervnih delov, firmi
Siemens Westinghouse Power Corporation,
ker je edina sposobna za dobavo rezervnih
delov turbine izvornega dobavitelja Westing-
house ter je verificirana kot edina na podla-
gi zahtevanih predpisov.

3. Datum izbire: 20. oktober 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kvaliteta in cene rezervnih delov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Siemens Westinghouse Po-
wer Corporation, 4400 Alafaya Trail, Orlan-
do, Florida 32826-2399.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: rezervni deli turbine We-
stinghouse.

7. Pogodbena vrednost: 61,098.00
USD.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 0048-308/69-98 Ob-7745
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 15. 7. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik ima ekskluzivno
zastopstvo proizvajalca (Olympus Optical
Co. GmbH) na slovenskem tržišču.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Team Trade, Trgovsko, sto-
ritveno in proizvodno podjetje, d.o.o., P.P.
43, Bakovnik 3, 1241 Kamnik.

6.(a) Kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna
93/a.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: naprava za optične pre-
glede Olympus FSK-4, 2 kompleta.

7. Pogodbena vrednost: 7,098.000 SIT.
8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani

ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim
osebam: ponudnik ne nastopa s podizvajal-
cem.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/69-98 Ob-7746
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa – po
55. členu zakona o javnih naročilih: naro-
čilo se odda v skladu s 3. točko 34. člena
zakona o javnih naročilih: na podlagi javne-
ga razpisa za izbiro izvajalcev s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
osnovnega materiala za izdelavo uniform
ter za izdelavo vseh vrst policijskih uniform

in dodatkov (Ur. l. RS, št. 75/96) in delne-
ga ponovnega javnega razpisa (Ur. l. RS,
št. 14/97) ni bila nobenemu ponudniku
dodeljena usposobljenost za dobavo bla-
ga, ki je predmet tega naročila.

3. Datum izbire: 14. 5. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): Kroj, d.d., je edini ponudnik bla-
ga, ki je predmet tega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kroj, d.d., Tržaška 118,
1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Vodovod-
na 93/a.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kombinezon za motori-
sta s termo podobleko iz tkanine Go-
re-tex, 150 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 12,571.650
SIT.

8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani
ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim
osebam: ponudnik ne nastopa s podizvajal-
cem.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/69-98 Ob-7747
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 9. 1. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbran ponudnik je edini poob-
laščen dobavitelj kompletov za odvzem krvi
in urina.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Univerza v Ljubljani, Medi-
cinska fakulteta – Inštitut za sodno medici-
no, Vrazov trg 2, 1001 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Vodovod-
na 93/a.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: komplet za odvzem krvi
in urina, okvirna količina 5000 komple-
tov (sukcesivna dobava).

7. Pogodbena vrednost: 9,674.962,50
SIT (okvirno določena).

8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani
ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim
osebam: ponudnik ne nastopa s podizvajal-
cem.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/69-98 Ob-7748
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa – po
55. členu zakona o javnih naročilih: naro-
čilo se odda v skladu s 3. točko 34. člena
zakona o javnih naročilih: na podlagi javne-
ga razpisa za izbiro izvajalcev s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
osnovnega materiala za izdelavo uniform
ter za izdelavo vseh vrst policijskih uniform
in dodatkov (Ur. l. RS, št. 75/97) in delne-
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ga ponovnega javnega razpisa (Ur. l. RS,
št. 14/97) ni bila nobenemu ponudniku
dodeljena usposobljenost za dobavo bla-
ga, ki je predmet tega naročila.

3. Datum izbire: 20. 3. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): Kroj Ljubljana, d.d., je edini po-
nudnik blaga, ki je predmet tega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kroj Ljubljana, d.d., Tržaška
c. 118, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Vodovod-
na 93/a.

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

– označba za bundo, dežni plašč,
anorak, 200 kosov,

– naramke za pulover, srajco, delov-
no uniformo, 400 parov,

– naramke za vetrni jopič, prehodni
plašč, 200 parov,

– anorak dežni Gore-tex, 200 kosov,
– rokavice za motorista Gore-tex, 200

parov,
– kapa s ščitnikom, 4645 kosov.
7. Pogodbena vrednost: 11,910.243,75

SIT.
8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani

ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim
osebam: ponudnik ne nastopa s podizvajal-
cem.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/69-98 Ob-7749
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo se
odda v skladu s 3. točko 34. člena zakona
o javnih naročilih: na podlagi javnega razpi-
sa za izbiro izvajalcev s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti za dobavo osnovnega
materiala za izdelavo uniform ter za izdelavo
vseh vrst policijskih uniform in dodatkov (Ur.
l. RS, št. 75/97) in delnega ponovnega
javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 14/97) ni bila
nobenemu ponudniku dodeljena usposob-
ljenost za dobavo blaga, ki je predmet tega
naročila.

3. Datum izbire: 19. 3. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zahtevek za ponudbo za dobavo
tkanine za delovne uniforme je bil poslan
Tekstilni tovarni Prebold in firmi MTT Tkani-
ne, d.o.o. Ponudbo je posredovala le firma
MTT Tkanine, d.o.o. in bila izbrana kot edini
ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MTT Tkanine, d.o.o., Ul.
Kraljeviča Marka 19, Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Vodovod-
na 93/a.

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

– tkanina za bunde in vetrne jopiče
modra barva, 2520 tm,

– tkanina za delovne uniforme, 2750
tm.

7. Pogodbena vrednost: 5,237.610 SIT.
8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani

ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim

osebam: ponudnik ne nastopa s podizva-
jalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/69-98 Ob-7750
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 16. 3. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je uradni eksklu-
zivni zastopnik in uvoznik opreme proizva-
jalca BMW za Slovenijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tehnounion Avto, d.o.o.,
Devova 15, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Vodovod-
na 93/a.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: čelada BMW Helm 3 z
napravo za sprejem in govor ter spiral-
nim povezovalnim kablom.

7. Pogodbena vrednost:
14,370.351,40 SIT.

8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani po-
nudnik oddal podizvajalcem ali tretjim ose-
bam: ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/69-98 Ob-7751
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo se
odda v skladu s 3. točko 34. člena zakona
o javnih naročilih: na podlagi javnega razpi-
sa za izbiro izvajalcev s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti za dobavo osnovnega
materiala za izdelavo uniform ter za izdelavo
vseh vrst policijskih uniform in dodatkov (Ur.
l. RS, št. 75/97) in delnega ponovnega
javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 14/97) ni bila
nobenemu ponudniku dodeljena usposob-
ljenost za dobavo blaga, ki je predmet tega
naročila.

3. Datum izbire: 12. 3. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): Labod, Tovarna oblačil Novo me-
sto, p.o., je edini ponudnik blaga, ki je pred-
met tega naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Labod, Tovarna oblačil No-
vo mesto, p.o., Seidlova 35, 8000 Novo
mesto.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Vodovod-
na 93/a.

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

– srajca zimska dolgi rokav bela, 150
kosov,

– srajca letna dolgi rokav siva, 670
kosov,

– srajca letna kratek rokav modra,
9580 kosov,

– srajca letna kratek rokav bela,
4025 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 35,550.423
SIT.

8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani
ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim
osebam: ponudnik ne nastopa s podizvajal-
cem.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/69-98 Ob-7752
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: naročilo se
odda v skladu s 3. točko 34. člena zakona
o javnih naročilih: na podlagi javnega razpi-
sa za izbiro izvajalcev s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti za dobavo osnovnega
materiala za izdelavo uniform ter za izdelavo
vseh vrst policijskih uniform in dodatkov (Ur.
l. RS, št. 75/97) in delnega ponovnega
javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 14/97) ni bila
nobenemu ponudniku dodeljena usposob-
ljenost za dobavo blaga, ki je predmet tega
naročila.

3. Datum izbire: 17. 3. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za tkanino za modre srajce smo
pridobili ponudbo Tekstine, za tkanino za
sive srajce smo pridobili dve ponudbi. Po-
nudba Tekstine je bila cenovno ugodnejša,
zato smo izbrali navedenega ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tekstina, Tekstilna industrija
Ajdovščina d.d., Tovarniška c. 15, 5270
Ajdovščina.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Vodovod-
na 93/a.

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

– tkanina modra šir. 150 cm šifra
1020, 16000 tm,

– tkanina siva armirana šir. 150 cm
šifra 1042, 3195 tm.

7. Pogodbena vrednost: 14,108.062,50
SIT.

8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani
ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim
osebam: ponudnik ne nastopa s podizvajal-
cem.

9. Število prejetih ponudb: 1 za tkanina
modra in 2 za tkanina siva armirana.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be, za tkanina siva armirana: 2,683.800
SIT in 2,516.062,50 SIT.

11.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/69-98 Ob-7753
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa – po
55. členu zakona o javnih naročilih: naro-
čilo se odda v skladu s 3. točko 34. člena
zakona o javnih naročilih: na podlagi javne-
ga razpisa za izbiro izvajalcev s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
osnovnega materiala za izdelavo uniform
ter za izdelavo vseh vrst policijskih uniform
in dodatkov (Ur. l. RS, št. 75/97) in delne-
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ga ponovnega javnega razpisa (Ur. l. RS,
št. 14/97) ni bila nobenemu ponudniku
dodeljena usposobljenost za dobavo bla-
ga, ki je predmet tega naročila.

3. Datum izbire: 16. 3. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): Alpina, tovarna obutve, d.d., je
edini ponudnik blaga, ki je predmet tega
naročila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Alpina, tovarna obutve, d.d.,
Strojarska 2, 4226 Žiri.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Vodovod-
na 93/a.

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

– čevlji terenski -Vibram podplat, 230
parov,

– čevlji nizki moški poliuretanski pod-
plat, 4700 parov.

7. Pogodbena vrednost: 23,919.000
SIT.

8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani po-
nudnik oddal podizvajalcem ali tretjim ose-
bam: ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-7654
1. Naročnik, poštni naslov: Republiški

zavod za zaposlovanje, Glinška 12, Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje javnega naročila
brez predhodne objave javnega razpisa - po
8. točki 55. člena zakona o javnih naročilih.

Gre za nestandardno storitev za katero
izvedbo je potrebno predhodno usposablja-
nje in izobraževanje. Vzdrževanje in dopol-
njevanje računalniške podpore informacij-
skega sistema poklicnega svetovanja in šti-
pendiranja je izjemno zahtevno z vsebinske-
ga in informacijskega stališča in ga je izbrani
izvajalec doslej uspešno izvajal, zaradi celo-
vitega poznavanja problematike. Izbor dru-
gega izvajalca bi Zavodu povzročilo dodat-
ne stroške, kakor tudi zastoj pri razvoju in
vzdrževanju računalniške aplikacije.

Zaradi sprejema sprememb in dopolni-
tev k zakonu o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti, je potrebna ta-
kojšnja dograditev in uskladitev računalniške
podpore na področju poklicnega svetova-
nja in štipendiranja ter na področju združe-
vanja podatkov za potrebe vodenja evidenc.

3. Datum izbire: 16. oktober 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: strokov-

na usposobljenost in izkušnje izvajalca, po-
zitivne reference, poznavanje strokovne
doktrine in sistema dela.

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 bilo
naročilo dodeljeno: AdriaNet d.o.o., Ig 351,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih sredstev:
plačilo po pogodbi na osnovi mesečnih po-
ročil o opravljenem delu.

7. Pogodbena vrednost: določen z ob-
segom dela, ki bo v letu 1998 izveden v
predvideni vrednosti okrog 20,000.000
SIT.

8., 9., 10., 11., 12.
Republiški zavod za zaposlovanje

Št. 03/03/98 Ob-7688
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ža-

lec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 1. točki
55. člena zakona o javnih naročilih

3. Datum izbire: 12. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): obseg ponujenih del, reference
za tovrstne storitve, ponujena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Projektivni biro Velenje, Pre-
šernova 8, Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava idejnega projekta razširitve Os-
novne šole Griže in telovadnice.

7. Pogodbena vrednost: 760.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,860.000 SIT, 692.250 SIT.
11.

Občina Žalec

Št. 03/03/98 Ob-7689
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ža-

lec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 1. točki
55. člena zakona o javnih naročilih

3. Datum izbire: 12. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): obseg ponujenih del, plačilni
pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Projektivni biro Region, Ce-
sta prvih borcev 11, Brežice.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava idejnega projekta razširitve Po-
družnične osnovne šole Liboje.

7. Pogodbena vrednost: 560.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 560.000 SIT, 280.000 SIT.
11.

Občina Žalec

Št. 03/03/98 Ob-7690
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ža-

lec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 1. točki
55. člena zakona o javnih naročilih

3. Datum izbire: 14. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): obseg ponujenih del, plačilni po-
goji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PPS Prizma, Parižlje 10c,
Braslovče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava idejnega projekta za preureditev
prostorov na Osnovni šoli Polzela.

7. Pogodbena vrednost: 530.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 690.000 SIT, 319.500 SIT.
11.

Občina Žalec

Št. 0048-308/65-98 Ob-7754
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 20. 1. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): podjetje Revoz, d.d., je poob-
laščeni zastopnik ter generalni uvoznik vozil
Renault in rezervnih delov za le-te za Slove-
nijo in skrbi za izvajanje storitev servisiranja
omenjenih vozil preko mreže pooblaščenih
serviserjev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Revoz, d.d., Dunajska cesta
22, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje in servisiranje vozil MNZ
znamke Renault v delavnicah poob-
laščenih serviserjev Renault: vsa dela , ki
jih je na vozilih v skladu z ustreznimi navodili
Renault potrebno opravljati na vozilih, od-
pravljanje vseh napak tako v garancijskem
roku kot po njegovem izteku, vsa kleparska
in ličarska popravila.

7. Pogodbena vrednost: 25,000.000
SIT (okvirna letna pogodbena vrednost).

8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani
ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim
osebam: ponudnik ne nastopa s podizvajal-
cem.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/65-98 Ob-7755
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 22. 12. 1997.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): podjetje Citroen PDA d.o.o. je
pooblaščeni zastopnik ter generalni uvoznik
vozil Citroen in rezervnih delov za le-te za
Slovenijo in skrbi za izvajanje storitev servi-
siranja omenjenih vozil preko mreže poob-
laščenih serviserjev na področju Slovenije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Citroen PDA, d.o.o., Reslje-
va 24, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: ser-
visiranje službenih vozil MNZ znamke
Citroen v delavnicah pooblaščenih ser-
viserjev.

7. Pogodbena vrednost: 35,000.000
SIT (okvirna letna pogodbena vrednost).

8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani
ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim
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osebam: ponudnik ne nastopa s podizva-
jalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/65-98 Ob-7756
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 20. 1. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): podjetje Porsche, d.o.o., je
pooblaščeni zastopnik ter generalni uvoznik
vozil VW in rezervnih delov za le-te za Slove-
nijo in skrbi za izvajanje storitev servisiranja
omenjenih vozil preko mreže pooblaščenih
serviserjev na področju Slovenije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Porsche Slovenija, d.o.o.,
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: ser-
visiranje službenih vozil MNZ znamke VW
v delavnicah pooblaščenih serviserjev.

7. Pogodbena vrednost: 80,000.000
SIT (okvirna letna pogodbena vrednost).

8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani po-
nudnik oddal podizvajalcem ali tretjim ose-
bam: ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/65-98 Ob-7757
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 4. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 21. 4. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): celovito ponudbo za navedeno
storitev smo prejeli le od italijanske firme
Agusta (preko podjetja Futura Kanal, d.o.o.)
in od angleške firme Bristow (preko podjet-
ja Iskra Commerce Trgovina, d.o.o.), od
katerih je prva cenejša in ugodnejša glede
dobavnih rokov. Naročilo je bilo dodeljeno
podjetju Futura Kanal, d.o.o., ki na osnovi
pooblastila zastopa firmo Agusta za dobavo
in popravila helikopterskih delov na področ-
ju Republike Slovenije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Futura Kanal, d.o.o., Grad-
nikova 1, 5213 Kanal.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
začasni izvoz (in uvoz) helikopterskega
motorja Allison na 3500-urno inšpekci-
jo in morebitno popravilo v firmo
Agusta.

7. Pogodbena vrednost: 8,122.596,80
SIT (ocenjeno).

8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani po-
nudnik oddal podizvajalcem ali tretjim ose-
bam: ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

12,937.396,20 SIT in 8,122.596,80 SIT.
11.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/65-98 Ob-7758
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 4. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 9. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za izvedbo storitve smo prejeli
dve ponudbi, in sicer italijanske firme Agu-
sta (preko podjetja Futura Kanal, d.o.o. in
firme Bell Textron (preko Iskre Commerce
Trgovina, d.o.o.), od katerih je prva cenejša
in tehnično ustreznejša, ker nudi celovit pre-
gled in popravilo v svoji tovarni, druga pa le
dobavo potrebnih rezervnih delov in tehnič-
no pomoč pri zamenjavi le-teh. Naročilo je
bilo dodeljeno firmi Futura Kanal d.o.o., ki
je zastopnik firme Agusta na slovenskem
tržišču.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Futura Kanal, d.o.o., Grad-
nikova 1, 5213 Kanal.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: po-
pravilo rezervnih helikopterskih delov:
glava glavnega rotorja helikopterja
AB412 in gred repnega rotorja helikop-
terja AB212 – začasni izvoz v firmo Agu-
sta ter ponovni uvoz.

7. Pogodbena vrednost: 19,622.197
SIT (ocenjeno).

8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani
ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim
osebam: ponudnik ne nastopa s podizvajal-
cem.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-7759
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 19. 3. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvedba storitve je bila dodeljena
podjetju Iskra Commerce Trgovina, d.o.o.,
ker nam je posredovala ponudbo angleške
firme Bell H. Textron, ki je proizvajalec heli-
kopterjev in usposobljena ter pooblaščena
za izvajanje šolanja pilotov za letenje s heli-
kopterji.

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 storitev: or-
ganizacija šolanja dveh pilotov MNZ pri
firmi Bell Helicopter Textron, v zvezi z
upravljanjem s helikopterjem in lete-
njem v ekstremnih vremenskih razme-
rah.

7. Pogodbena vrednost: 8,615.000 SIT
(ocenjeno).

8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani
ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim
osebam: ponudnik ne nastopa s podizvajal-
cem.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-7760
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 3. 3. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): z dodelitvijo naročila izvajalcu
(tuja firma Gartner Group) se sklene doda-
tek k že valjavni sklenjeni osnovni pogodbi
iz leta 1997 oziroma se podaljša članstvo.
Strokovna služba MNZ (UIT) je že doslej na
osnovi sklenjene osnovne pogodbe koristi-
la storitve svetovanja omenjene firme, ki so
nepogrešljive na področju računalništva in
pri razvoju ITK sistema.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Gartner Group Inc., 56 Top Gal-
lant Road, p.o. box 10212, Stamford, ZDA.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
svetovanje na področju informacijske
tehnologije za obdobje enega leta.

7. Pogodbena vrednost: 21.240 USD
(enoletna članarina).

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-7624
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Golnik-Kopa, Golnik 36,
4204 Golnik, telefaks 064/461-578.

2. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Golnik-Ko-
pa (skladišče pisarniškega materiala).

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

pisarniški material:
– tonerji, trakovi za printerje in pisal-

ne stroje, računalniški papir itd.,
– obrazci standardni,
– ostali pisarniški material.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
3. Predvideni  čas  dobave:  do  5.  dne

v tekočem mesecu za obdobje 12 me-
secev.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Bolnišnica Golnik-Kopa,
Golnik 36, 4204 Golnik, (Roman Potočnik,
v.n.d.).

(b) Datum  do  kdaj  je  možno  zahtevati
razpisno  dokumentacijo:  do  13.  11.
1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,

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
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kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT, plačljivo neposredno pred dvigom raz-
pisne dokumentacije na blagajni Bolnišnice
Golnik-Kopa.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 23. 11. 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).

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 11. 1998 ob 12. uri v sejni sobi na
upravi Bolnišnice Golnik-Kopa.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi
ponudniki bo sklenjena pogodba o dobavi
blaga.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): konkurenčnost cen, rok in
način plačila, kakovost in standard ponuje-
nega blaga, odzivni čas, količinska zaloga,
celovitost asortimana.

9., 10.
Bolnišnica Golnik-Kopa

Ob-7708
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OŠ Ljudski vrt, Župančičeva 10,
2250 Ptuj, tel. 062/771-512, faks
062/771-512.

2. (a) Kraj dobave: OŠ Ljudski vrt, Žu-
pančičeva 10, 2250 Ptuj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano:

1. sadje in zelenjava,
2. ostala živila.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
4,700.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: OŠ Ljudski vrt, Župančiče-
va 10, 2250 Ptuj, tel. 062/771-512.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 20. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT z virmanom na račun naročnika, št.
52400-603-30138.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 20. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: OŠ Ljudski vrt, Župančičeva
10, 2250 Ptuj.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”, oz-
načbo objave v Uradnem listu RS ter skupi-
ne blaga.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1998 ob 13. uri, na naslovu naroč-
nika.

7.
8. Glavni  pogoji,  ki  jih  morajo  izpol-

njevati  ponudniki  za  priznanje  sposobno-
sti  (40.  člen  ZJN):  po  40.  členu  ZJN  in

pogoji oziroma merila iz razpisne dokumen-
tacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Karmen Mlakar, vsak
dan med 10. in 12. uro na tel.
062/771-512.

Ponudba mora biti veljavna do 31. 12.
1998.

10.
Mestna občina Ptuj

Osnovna šola Ljudski vrt

Št. 176/98 Ob-7646
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto; številka telefaksa
068/322-731.

2. Vrsta storitve in opis: fotokopiranje
in razmnoževanje pisnega gradiva. Oce-
njena vrednost naročila: 8,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,

4. Predvideni čas izvajanja: od 1. 12.
1998 do 30. 11. 1999.

5. (a) Polni  naslov  službe,  od  katere
se  lahko  zahteva  razpisno  dokumentaci-
jo:  Mestna  občina  Novo  mesto,  Tajnik
občine,  Seidlova  cesta 1,  8000  Novo
mesto.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 11. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (štev. bančnega računa, ka-
mor je potrebno znesek nakazati): 3.000
SIT na ŽR št. 52100-637-45559 pri APP
Novo mesto.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 11. 1998 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, soba
53.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 11. 1998 ob 12. uri; Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, soba 67/II.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): kakovost in standard ponu-
jenega blaga, odzivni čas, celovitost asorti-
mana, konkurenčnost cen.

10., 11.
Mestna občina Novo mesto

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Št. 227/98 Ob-7718

V skladu s sklepom št. 7, 34. redne seje
Občinskega sveta občine Šentilj z dne
24. 9. 1998 in v smislu 57. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) razpi-
suje župan Občine Šentilj – članice konzor-
cija Cegor

informativni razpis
za zbiranje predlogov za lokacije

zemljišč na območju Občine Šentilj,
primernih za zbiranje in gospodarjenje

s komunalnimi odpadki članic
Cegorja

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in
fizične osebe, ki razpolagajo s primernim
zemljiščem na območju Občine Šentilj in
dokazilom o lastništvu le-tega ter ob tem
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– najmanjša potrebna površina zemljišč
je 7 ha,

– oddaljenost od strnjenega naselja mo-
ra biti najmanj 500 m zračne črte,

– lokacija je lahko oddaljena od regio-
nalne ali ceste višjega reda največ 1 km,

– zemljišča ne smejo biti plazovita, moč-
virnata, gozdnata,

– zemljišča z organizirano in intenzivno
kmetijsko pridelavo niso primerna.

Dopolnilni kriteriji za vrednotenje
ustreznosti ponujenih zemljišč bodo ob-
likovani  skladno  zahtevkom  najmoder-
nejše tehnologije, ki bo na voljo v času
vrednotenja.

Izbor med ponujenimi zemljišči bo izved-
la ustrezna strokovna služba organizirana v
okviru projekta Cegor.

Ponudba mora vsebovati naslednje ele-
mente in priloge:

1. Ime in naslov ponudnika.
2. Kratek opis lastnosti zemljišča, ki naj

vsebuje:
– lokacijo, velikost in opis naravnih last-

nosti zemljišča (do 10 vrstic),
– trenutna uporaba zemljišča.
3. Ponudbena cena za m2.
4. Plačilni pogoji.
5. Zemljiškoknjižni izpisek (ne starejši od

30 dni).
6. Izjava ponudnika, da bo v primeru

pozitivnega izbora njegovega zemljišča
pridobil potrdilo Upravne enote Pesnica,
da zemljišče ni v postopku denacionali-
zacije.

7. Izjava ponudnika, da bo v primeru po-
zitivnega izbora njegovega zemljišča prido-
bil soglasje prizadetih lastnikov sosednjih
zemljišč.

Ponudniki  lahko  pošljejo  svoje  po-
nudbe v zaprtih kuvertah z oznako: “Zem-
ljišče Cegor” v roku 15 dni od objave v
Uradnem listu RS, na naslov: Občina Šen-
tilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slovenskih
goricah.

O rezultatih vrednotenja predlogov bodo
ponudniki obveščeni v roku 45 dni od obja-
ve razpisa v Uradnem listu RS.

Občina Šentilj

Zbiranje predlogov
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Javni razpisi

Popravek

V javnem razpisu Mestne občine Ljub-
ljana, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
72 z dne 23. 10. 1998 se naslov pravilno
glasi:

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Mestni občini Ljubljana za leto 1999

Uredništvo

Št. 65-6/98-2572 Ob-7651
Občina Ljutomer Vrazova 1, Ljutomer,

objavlja na podlagi 10. člena zakona o špor-
tu (Ur. l. RS, št. 22/98) in meril za sofinan-
ciranje programov športa v Občini Ljutomer
iz sredstev javnih financ

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v Občini Ljutomer iz
sredstev občinskega proračuna za leto

1999
Na razpisu lahko sodelujejo športna

društva, njihova združenja, zavodi in drugi
subjekti, če so registrirani za opravljanje de-
javnosti na tem področju.

Iz proračunskih sredstev se bodo sofi-
nancirali naslednji programi:

a) programi vadbe (otroci in mladina,
šport za vse, kakovostni šport);

b) izobraževanje strokovnih kadrov;
c) športne prireditve v letu 1999;
d) kategorizirani športniki;
e) ostali progami športa (kasaštvo, mo-

torno zmajarstvo, planinstvo, šah, taborniki
in skavti);

f) investicijsko vzdrževanje objektov in
naprav, nabava in obnova opreme.

Predlagatelji programov morajo posre-
dovati natančen opis programa s predvide-
nim številom udeležencev, krajem izvajanja
in urnikom.

Program mora biti finančno ovrednoten
in navedeni viri financiranja.

V roku prispele vloge bodo ovrednotene
v skladu z merili za sofinanciranje progra-
mov športa v Občini Ljutomer iz sredstev
javnih financ, ki jih je sprejela skupščina
Športne zveze Ljutomer.

Rok za dostavo programov športa je 15.
december 1998, na naslov: Agencija za
šport Ljutomer, Prešernova 32, 9240 Lju-
tomer, s pripisom “javni razpis”.

Z izbranimi izvajalci športnih programov
bodo sklenjene pogodbe v roku 10 dni po
začetku veljavnosti odloka o proračunu Ob-
čine Ljutomer.

Vse dodatne informacije dobite osebno
ali po tel. 069/84-101 na Agenciji za šport
Ljutomer.

Občina Ljutomer

Ob-7652
Župan Občine Škofja Loka, na podlagi

10. člena zakona o športu (Ur. l. RS, št.
22/98), objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 1999, ki jih

bo Občina Škofja Loka sofinancirala iz
občinskega proračuna

1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in drugi subjekti,
ustanovljeni na podlagi zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96) in zakona o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 45/94, 82/94, 20/98 in 32/98),
če imajo v svoji dejavnosti registrirano izva-
janje športnih dejavnosti.

2. Iz proračunskih sredstev se bodo so-
financirali naslednji programi:

a) programi za otroke in mladino (“Zlati
sonček”, “Športna značka”, tečaji plavanja,
programi, ki imajo značaj redne vadbe, ipd.);

b) programi športa za vse, (organizacija
občinskih športnih prireditev);

c) programi, ki imajo značaj redne vad-
be za upokojence;

č) programi za šport nadarjenih otrok in
mladine, (športne šole);

d) programi kakovostnega športa;
e) programi izpopolnjevanja strokovnih

kadrov;

f) drugi, za šport pomembni programi v
občini.

3. Predlagatelji programov morajo posre-
dovati natančen opis programa, s predvide-
nim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.

4. Program mora biti finančno ovredno-
ten in navedeni viri sofinanciranja.

5. Predlagatelji morajo programu pred-
ložiti izpolnjen vprašalnik, ki ga od 2. 11.
1998 dalje dobijo na sedežu Zavoda za
šport, Podlubnik 1/c, Škofja Loka.

6. Rok za prijavo na razpis je do 5. 1.
1999.

7. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene v skladu z merili za vrednotenje financi-
ranja programov športa, ki se financirajo iz
občinskega proračuna.

8. Z  izbranimi  izvajalci  bodo  podpisa-
ne  pogodbe  v  desetih  dneh  po  spreje-
mu  proračuna  Občine  Škofja  Loka  za
leto 1999.

9. Prijave pošljite na naslov: Zavod za
šport, Podlubnik 1/c, 4220 Škofja Loka.

10. Podrobnejše informacije so na voljo
pri Marjanu Kalamarju, tel. 622-463.

Občina Škofja Loka

Št. 400-02-09/98 Ob-7744

Ministrstvo  za  okolje  in  prostor,
Uprava  Republike  Slovenije  za  varstvo
narave  objavlja  na  podlagi  13.  člena
uredbe  o  koncesijah  za  gospodarsko
izkoriščanje  vode  iz  vodotoka  Meža  za
dodatno  zasneževanje  smučišča  Črna  na
Koroškem,  vodotoka  Črnovški  potok  za
dodatno zasneževanje smučišča Stari vrh
in iz vodnjakov podzemne vode v Čezsoči
za dodatno zasneževanje smučišča v Čez-
soči (Ur. l. RS, št. 69/98) - v nadaljevanju:
uredba

javni razpis
za podelitev koncesije za gospodarsko
izkoriščanje vode iz vodotoka Meža za
dodatno zasneževanje smučišča Črna

na Koroškem, vodotoka Črnovški potok
za dodatno zasneževanje smučišča
Stari vrh in iz vodnjakov podzemne

vode v Čezsoči za dodatno
zasneževanje smučišča v Čezsoči
I. Predmet koncesije: Gospodarsko izko-

riščanje vode za dodatno zasneževanje smu-
čišč iz vodotoka Meža, vodotoka Črnovški
potok in iz vodnjakov podzemne vode v Čez-
soči z odvzemi vode na naslednjih lokacijah:

VODOTOK                         KOORDINATE ODVZEMA PREVIDENI ODVZEM
         Y          X       Z

MEŽA 5 488 430 5 147 310 579,20 0,018 m3/s
ČRNOVŠKI POTOK 5 437 990 5 115 720 588,50 0,030 m3/s

VODOTOK                        KOORDINATE ODVZEMA PREVIDENI ODVZEM
         Y          X       Z

ČEZSOČA 1 5 388 600 5 131 446 366,30 SKUPAJ
ČEZSOČA 2 5 388 385 5 131 560 366,20 0,024 m3/s

Vir koordinat: Koordinate so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss - Krügerjevi
projekciji), odčitane v temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 (ali 1:10000).

za dejavnost iz 2. člena uredbe ter v
skladu s pogoji uredbe.

II. Pogoji za pridobitev koncesije:
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje

pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v Re-

publiki Sloveniji, ali fizična oseba, ki je dr-
žavljan Republike Slovenije,

– da je usposobljen za opravljanje dejav-
nosti.

III. Elementi prijave na razpis:
Prijavi je treba priložiti:
1. Za pravne osebe: dokazilo o registra-

ciji na sodišču,
Za fizične osebe: potrdilo o držav-

ljanstvu.
2. Idejni projekt dodatnega zasneževa-

nja smučišč, ki vsebuje: tehnični opis ob-

jekta, opis tehnološkega dela z navedbo
opreme, opis ukrepov varstva okolja, karak-
teristične gradbene načrte in situacije z os-
novnimi gabariti (iz 18.a člena zakona o gra-
ditvi objektov).

3. Kopijo katastrskega načrta z vrisa-
nimi objekti predvidenega dodatnega
zasneževanja smučišč, ki ni starejša od
2 mesecev.

4. Zemljiškoknjižni izpisek parcel, na ka-
terih je predvidenena gradnja dodatnega za-
sneževanja smučišč, ki ni starejši od 2 me-
secev.

5. Dokazila o morebitnih dosedanjih vla-
ganjih v dodatno zasneževanje smučišč (ra-
čuni že nakupljene opreme, projekta, zem-
ljišča ipd).

IV. Začetek in trajanje koncesije:
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Koncesija se podeli za dobo trideset let;
rok začne teči z dnem podpisa koncesijske
pogodbe.

V. Rok za predložitev prijav:
Prijavitelj vloži prijavo tako, da izpolni

obrazec, ki je sestavni del tega razpisa.
Izpolnjene prijave z vsemi zahtevanimi

prilogami in z oznako: “Ne odpiraj - javni
razpis - koncesija za gospodarsko izkorišča-
nje vode iz vodotoka Meža za dodatno zas-
neževanje smučišča Črna na Koroškem, vo-
dotoka Črnovški potok za dodatno zasneže-
vanje smučišča Stari vrh in iz vodnjakov pod-
zemne vode v Čezsoči za dodatno
zasneževanje smučišča v Čezsoči “ in ime-
nom in naslovom ponudnika, je treba pred-
ložiti v zaprtih ovojnicah na Upravo RS za
varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b.

Ovojnica s prijavo mora v vložišče na ta
naslov prispeti, ne glede na vrsto prenosa

te pošiljke, do vključno 13. 11. 1998 do
12. ure.

Odpiranje prispelih prijav bo javno, dne
16. 11. 1998 ob 10. uri, v prostorih Mini-
strstva za okolje in prostor, Uprave Republi-
ke Slovenije za varstvo narave, Vojkova 1b,
Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju. Pri
odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji
ali predstavniki prijaviteljev, če se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

VI. Postopek in rok za izbor koncesi-
onarja:

Komisija za izvedbo javnega razpisa bo v
roku 60 dni po poteku roka za vložitev prijav
pripravila predlog za izbor koncesionarja in
ga posredovala Vladi Republike Slovenije.

O izbiri koncesionarja bo odločila Vlada
Republike Slovenije z upravno odločbo. Pri-
javitelji, ki niso izbrani, bodo o tem obvešče-
ni v 15 dneh od odločitve Vlade.

VII. Merila za izbor koncesionarja:
Prijava je veljavna le, če vsebuje vse zah-

teve tega razpisa.
Javni razpis je veljaven tudi, če se nanj

prijavi le en ponudnik.
Merila za izbor koncesionarja so:
– usposobljenost in realno izkazana

zmožnost prijavitelja, da zagotovi izgradnjo
in obratovanje potrebnih objektov in naprav,

– morebitna dosedanja vlaganja,
– popolnost in kvaliteta idejnega projek-

ta iz III. točke tega razpisa.
VIII. Odgovorna  oseba  za  dajanje  in-

formacij  med  razpisom  je:  Franc  Zupan,
Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1b,
Ljubljana (tel. 178-44-30), med 9. in
10. uro.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
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Št. 6634/98 Ob-7694
V skladu s pravili za promet z nepremič-

ninami, s katerimi gospodari Sklad kmetij-
skih zemljišč in gozdov Republike Sloveni-
je, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb

za prodajo nezazidanega stavbnega zem-
ljišča

zaporedna št. 1 - Starše (Starše):
parc.št. 437 k.o. Starše, v izmeri

1.034 m2, ki je v prostorskem planu opre-
deljeno kot nezazidano stavbno zemljišče in
je zanj sklenjena zakupna pogodba, izklicna
cena je 2,950.800 SIT,

zaporedna št. 2 - Selo (Domžale):

parc. št. 605/2 v k.o. Selo, v izmeri
1.504m2, ki je v prostorskem planu opre-
deljeno kot nezazidano stavbno zemljišče,
izklicna cena je 5,264.000 SIT,

zaporedna št. 3 - Šempeter (Nova Gorica):
parc. št. 443/3 k.o. Šempeter, v izmeri

618 m2, ki je v prostorskem planu oprede-
ljeno kot stavbno zemljišče in je na njem
predvidena gradnja plinske postaje, izklicna
cena je 2,641.950 SIT.

Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo domače fi-

zične in pravne osebe. Fizične osebe mora-
jo prijavi priložiti potrdilo o državljanstvu RS,
pravne pa izpis iz sodnega registra, ki ni
starejši od 30 dni.

Ponudbe z navedbo cene morajo pris-
peti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in

gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58,
Ljubljana, najkasneje do 16. novembra
1998 do 11 ure. Na kuverti mora biti ozna-
ka “Ponudba za nakup - zaporedna št. ...-
......(...) - Ne odpiraj!“

Interesenti morajo v roku za oddajo
ponudb vplačati varščino v višini 10% od
izklicne cene na žiro račun Sklada kme-
tijskih zemljišč in gozdov RS, št.
50102-603-44803, s sklicevanjem na št.
00 77-04-98 - za javni razpis. Ponudnikom,
ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po
odpiranju ponudb. Ponudb, ki bodo nižje
od izklicne cene ali s pogoji v nasprotju s
tem razpisom in ponudb, za katere ne bo
vplačana varščina, prodajalec ne bo upo-
števal.
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Kupec nepremičnine bo tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno. Izbrani ponud-
nik mora podpisati notarski zapis najpozne-
je v 15 dneh po končani dražbi, kupnino pa
mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh po
podpisu notarskega zapisa, pri čemer se
položena varščina všteje v kupnino. Če ku-
pec v zgoraj določenem roku ne podpiše
notarskega zapisa ali če ne plača celotne
kupnine, varščina zapade in velja, da je od-
stopil od pogodbe.

Stroške sestave notarskega zapisa,
stroške za vpis nepremičnine v zemljiško
knjigo, davek na promet nepremičnin in dru-
ge morebitne stroške plača kupec.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 18. novembra 1998 ob 13. uri na se-
dežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko
sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi poob-
laščenci s pisnim pooblastilom.

Interesenti lahko dobijo dodatne infor-
macije in si ogledajo razpoložljivo dokumen-
tacijo po predhodnem dogovoru (Suzana
Marolt, telefon 061/13-61-224).

Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije

Št. 30/98 Ob-7676
Na podlagi določil zakona o raziskovalni

dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I), pravilnika o
financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega in tehnološkega sodelovanja
(Ur. l. RS, št. 62/96 in 11/98), sporazuma o
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Re-
publike Indije, objavljen v Ur. l. RS, št. 4/96,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Repub-
like Slovenije, Slovenska 50, 1000 Ljublja-
na, objavlja

javni razpis
za izbiro predlogov

znanstveno-raziskovalnih projektov v
okviru znanstvenega sodelovanja med

republiko Slovenijo ter Republiko Indijo
v letih 1999 in 2000

1. Naziv in sedež proračunskega uporab-
nika: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Slovenska 50, 1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje med-
sebojnih obiskov v okviru sprejetih skupnih
raziskovalnih projektov:

– kratkoročnih obiskov v trajanju do
14 dni (stroški potovanja in bivanja) sloven-
skih in indijskih raziskovalcev, ki izvajajo
skupne projekte,

– daljših obiskov v trajanju nad 14 dni
(stroški potovanja in bivanja) v okviru skupnih
raziskovalnih projektov do 3 mesecev,

– informativnih študijskih obiskov (explo-
ratory study visits) v trajanju do 14 dni, s
ciljem dogovora o skupnem raziskovalnem
projektu, oziroma ciljem proučitve sodelova-
nja na določenem področju,

– udeležba raziskovalcev na mednarod-
nih/bilateralnih znanstvenih konferencah, de-
lavnicah, ipd.

3. Merila izbire so:
– znanstvena relevantnost predloga pro-

jekta,
– raziskovalna usposobljenost sodelujo-

čih raziskovalcev,
– utemeljenost mednarodnega sodelo-

vanja.
4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:

– prednostna področja, na katera se lah-
ko nanašajo predlogi, so biotehnologija in
molekularna biologija, elektronika ter infor-
macijske tehnologije.

Prednost bodo imeli aplikativni oziroma
industrijsko usmerjeni projekti;

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje, do-
ločene z zakonom o raziskovalni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 8/91) in pravilnikom o financi-
ranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega in tehnološkega sodelovanja
(Ur. l. RS, št. 62/96 in 11/98)

– predlogi projektov se morajo navezova-
ti na projekte temeljnega in aplikativnega ra-
ziskovanja, financirane v okviru nacional-
no-raziskovalnega programa (Ur. l. RS, št.
8/95), ali odobrene mednarodne projekte.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpo-
lago za predmet razpisa: 8,000.000 SIT.

6. Čas izvajanja predmeta razpisa je
1 leto.

7. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je februar 1999.

8. Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednje elemente:

– naslov projekta;
– podatke o instituciji;
– podatke o slovenskem in indijskem no-

silcu projekta;
– podatke o drugih sodelujočih razisko-

valcih;
– načrt obiskov slovenskih in indijskih ra-

ziskovalcev za 2 leti;
– kratka življenjepisa slovenskega in indij-

skega nosilca projekta z najpomembnejši-
mi publikacijami, ki se nanašajo na vsebino
projekta;

– opis projekta.
9. Pisne vloga z vso dokumentacijo in z

oznako “Ne odpiraj, vloga za javni razpis v
okviru znanstvenega sodelovanja med Re-
publiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih
1999-2000”, morajo prijavitelji dostaviti v za-
prtih ovojnicah na naslov: Matjaž Koprol, Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo, Sloven-
ska 50, 1000 Ljubljana.

Vloge morajo prispeti v vložišče Mini-
strstva za znanost in tehnologijo ne glede na
način dostave do vključno do 11. decembra
1998 do 12. ure. V roku dostavljene in pra-
vilno označene vloge za sofinanciranje bo
odprla komisija za odpiranje vlog dne 15.
decembra 1998.

10. Indijski partner mora prav tako od-
dati svojo prijavo na pristojnem ministrstvu v
Republiki Indiji (International Division Depart-
ment of Science & Technology, Techno-
logy  Bhavan,  New  Mehrauli  Road  New
Delhi 110 016, India).

11. O izidu javnega razpisa bodo prijavi-
telji obveščeni po srečanju Slovensko-indij-
skega komiteja za znanstveno in tehnološko
sodelovanje, predvidoma v februarju 1999.

12. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo vsak dan po objavi razpisa
med 9. in 15. uro v prostorih Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska
50, tel. 13-11-107 pri Matjažu Koprolu, so-
ba 306, oziroma v tajništvu v 3. nadstropju.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-7677
Na podlagi zakona o raziskovalni dejav-

nosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in pravilnika o

financiranju in sofinanciranju mednarodne-
ga znanstvenega in tehnološkega sodelova-
nja (Ur. l. RS, št. 62/96 in 11/98) ter na
podlagi sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Češke Republike o
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju,
objavljen v Ur. l. RS, št. 8/96, Ministrstvo
za znanost in tehnologijo Republike Slove-
nije, Slovenska 50, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje

znanstveno-raziskovalnih projektov v
okviru slovensko-češkega

znanstvenega sodelovanja v letih 1999
in 2000

1. Naziv in sedež proračunskega uporab-
nika: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Slovenska 50, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je: sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in čeških raziskovalcev,
ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in
sicer: krajši obiski do 12 dni in daljši obiski
od 1 – 3 mesecev;

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa:

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in Pravilnikom o
financiranju in sofinanciranju mednarodne-
ga znanstvenega in tehnološkega sodelova-
nja (Ur. l. RS, št. 62/96 in 11/98).

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, financirane v okviru nacional-
no-raziskovalnega programa (Ur. l. RS, št.
8/95), ali odobrene mednarodne projekte.

Merila za izbiro so:
– kvaliteta predloga projekta,
– izvedljivost projekta,
– pomembnosti projekta v mednarodnih

okvirih,
– da imajo končnega naročnika.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-

polago za predmet javnega razpisa je
7,000.000 SIT.

6. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti.

7. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je marec 1999.

8. Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednje elemente:

– naslov projekta,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in češkem no-

silcu projekta,
– podatke o drugih sodelujočih razisko-

valcih,
– načrt obiskov slovenskih in čeških ra-

ziskovalcev za 2 leti,
– kratka življenjepisa slovenskega in

češkega nosilca projekta ter sodelujočih ra-
ziskovalcev z najpomembnejšimi publikaci-
jami, ki se nanašajo na vsebino projekta,

– opis projekta,
– podpise obeh nosilcev projekta in di-

rektorjev obeh ustanov.
9. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z

oznako “Ne odpiraj, vloga za javni razpis v
okviru slovensko-češkega znanstvenega so-
delovanja 1999-2000”, morajo ponudniki do-
staviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Matjaž
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Koprol, Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Slovenska 50, 1000 Ljubljana, Slovenija.

10. Vloge morajo prispeti do vključno
10. decembra 1998 do 12. ure.

11. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za znanost in tehnologijo na Sloven-
ski 50, Ljubljana, dne 14. decembra 1998.

12. Vloge bo odprla komisija za odpira-
nje in ocenjevanje vlog. Nepravočasnih in
nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene ponudnikom.
O izbiri bodo prijavitelji obveščeni po 2.
zasedanju slovensko-češkega skupnega od-
bora, predvidoma do februarja 1999.

13. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo vsak dan po objavi razpisa med
9. in 15. uro v prostorih Ministrstva za znanost
in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska 50, tel.
13-11-107 (kontaktna oseba: Matjaž Koprol).

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-7661
Občina Jesenice, Titova 78, Jesenice, v

skladu z določili odloka o postavljanju in
upravljanju objektov za nameščanje obvestil
in reklam na območju Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 31/98), objavlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za postavitev in
upravljanje jumbo panojev in reklamnih
tabel na drogovih javne razsvetljave v

Občini Jesenice
1. Predmet razpisa je postavitev in uprav-

ljanje:
– jumbo panojev (največ 38 panojev),
– reklamnih tabel na drogovih javne raz-

svetljave (največ 49 tabel).
2. Ponudnik lahko da ponudbo samo za

postavitev reklamnih panojev ali reklamnih
tabel na drogovih javne razsvetljave ali pa za
oboje.

3. Ponudba mora vsebovati:
– ponudbo o plačilu,
– predlog lokacij in število reklamnih ob-

jektov, ki jih bo ponudnik postavil in upravljal,
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje de-

javnosti ekonomskega propagiranja,
– podatek o številu zaposlenih in njihova

strokovna izobrazba,
– obrazce BON-1 in BON-2, ne starejše

od 30 dni,
– slikovni material (izgled jumbo panoja

oziroma reklamne table),
– reference,
– potrdilo, da ni v postopku prisilne po-

ravnave ali stečaja.
4. Pri postavitvi jumbo panojev in reklam-

nih tabel na drogovih javne razsvetljave bo
moral koncesionar ravnati v skladu z odlo-
kom o postavljanju in upravljanju objektov
za nameščanje obvestil in reklam na ob-
močju Občine Jesenice (Ur. l. RS, št.
31/98), predvsem pa bo moral upoštevati
pogoje glede površine in dimnezij reklam-
nih objektov, potencialnih lokacij za njihovo
postavitev, števila reklamnih objektov, pri-
dobivanj obveznih soglasij in dovoljenj, pla-
čila komunalne takse in same koncesije ter
ostale določbe citiranega odloka. Dodaten
pogoj Občine Jesenice je obvezna vključi-
tev jeseniškega grba in imena, kar mora biti
na vrhu reklamnih tabel na drogovih javne
razsvetljave.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika (koncesionarja) so:

– ponujeno letno fiksno plačilo za posa-
mezno plakatno površino (na jumbo panoju
oziroma drogu javne razsvetljave),

– število reklamnih objektov, ki jih bo
ponudnik postavil in upravljal,

– strokovnost in estetski izgled reklam-
nih objektov,

– ponujene dodatne ugodnosti (brez-
plačno koriščenje dela reklamnih objektov
za določen čas in podobno).

6. Komisija za izvedbo postopka javne-
ga razpisa za podelitev koncesije in izbiro
koncesionarja za postavitev in upravljanje
jumbo panojev in reklamnih tabel na drogo-
vih javne razsvetljave v Občini Jesenice si
do odločitve o najugodnejšem ponudniku
(koncesionarju) pridržuje pravico zahtevati
dodatne podatke, kakor tudi pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.

7. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani dvignejo v roku, ki je predviden za
oddajo ponudb na Komunalni direkciji Ob-
čine Jesenice, Cesta maršala Tita 78, Jese-
nice, soba št. 35. Ob dvigu razpisne doku-
mentacije v višini 15.000 SIT na žiro račun
Občine Jesenice, št. 51530-630-501155
– sklic na številko 780001.

8. Ponudba mora biti predložena v zape-
čateni ovojnici z navedbo imena in naslova
pošiljatelja z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za javni razpis za izbiro koncesionarja za po-
stavitev in upravljanje jumbo panojev in re-
klamnih tabel na drogovih javne razsvetljave”
najkasneje do 1. 12. 1998 do 12. ure na
naslov: Občina Jesenice, Komunalna direk-
cija, Cesta maršala Tita 78, Jesenice.

9. Odpiranje ponudb bo 1. 12. 1998 ob
12.30 v konferenčni sobi (1. nadst.) Občine
Jesenice, Cesta maršala Tita 78, Jesenice.

10. Ponudniki bodo o izboru koncesio-
narja obveščeni najkasneje v roku 15 dni
po javnem odpiranju ponudb.

Občina Jesenice

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 280/98 Ob-7668
1. Naročnik, poštni naslov: SNG Drama,

Erjavčeva 1, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 13. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je dosegel naj-
višje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MatFormat, d.o.o., Orlova
12a, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: tiska-
nje gledališkega lista za potrebe SNG
Drama.

7. Pogodbena vrednost: 5,503.488 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 981.057 SIT, 571.900 SIT.
11., 12.

SNG Drama

Objave
delniških družb

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek

V sklicu 1. skupščine družbe IUV, d.d.,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 72 z
dne 23. 10. 1998, Ob-7577, Št. 956/98,
se:

– v 2. točki pri Predlogu sklepa za pre-
števalca glasov ime pravilno glasi: Andreja
Seligerja.

– v drugem odstavku 6. točke pred za-
četek teksta doda številka 7. in pravilno gla-
si:

7. Odločanje o delitvi dobička za leto
1994, 1995 in 1997 in pokrivanje izgube
za leto 1993 in 1996.

Uredništvo

Ob-7705
Uprava RGD, d.d., objavlja na zahtevo

delničarjev predlog za dopolnitev dnevnega
reda 3. skupščine družbe RGD, d.d., Tr-
bovlje (objava v Uradnem listu RS, št. 70 z
dne 16. 10. 1998). Dnevni red skupščine
družbe, sklicane za dne 16. 11. 1998, se
razširi z dodatno točko dnevnega reda, in
sicer:

5. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev novih članov.

Predlog sklepa: razrešijo se vsi doseda-
nji člani nadzornega sveta družbe – pred-
stavniki delničarjev.

Kot nova člana nadzornega sveta – pred-
stavnika delničarjev, skupščina izvoli:

– Čačič Saša,
– Šunta Marjana.
Dosedanji 5. in 6. točka dnevnega reda

postaneta 6. in 7. točka.
RGD, d.d.

uprava
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Ob-7698
Na podlagi 31. člena statuta družbe

Consulting, d.d., podjetje za finančno po-
slovne storitve in svetovanje, uprava druž-
be sklicuje

2. redno skupščino
delničarjev družbe,

ki bo v soboto, 5. 12. 1998 ob 16. uri, v
prostorih Poslovnega centra Hermes Soft-
lab, Ljubljana, Litijska 51.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
3. Izvolitev nadzornikov glasovanja.
Predlog sklepa: za nadzornika glasova-

nja se izvoli Lampe Helena.
4. Informacija o sklenitvi izvensodne po-

ravnave.
Predlog sklepa: informacija o izvensodni

poravnavi se sprejme na znanje.
5. Volitve članov nadzornega sveta druž-

be.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta se izvolita Mira Gregorc in Roman
Pipan.

Gradivo je na vpogled delničarjem na
sedežu družbe v Ljubljani, Središka 21, vsak
delovni dan po objavi, od 10. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki morajo imeti no-
tarsko overjeno pooblastilo.

Dvorana, v kateri bo zasedanje poteka-
lo, bo odprta 45 minut pred začetkom zase-
danja skupščine. Udeleženci se ob prihodu
na zasedanje izkažejo z osebno izkaznico
ali drugim identifikacijskim dokumentom in
s podpisom na seznam udeležencev potrdi-
jo svojo prisotnost na skupščini ter prevzem
glasovnic.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje skupščine 28. 12. 1998
ob isti uri, v istem prostoru. Skupščina bo
na ponovljenem zasedanju veljavno odloča-
la, ne glede na višino na zasedanju zastopa-
nega kapitala družbe.

Consulting, d.d.
direktor

Ob-7779
Delniška družba Kompas Holidays, turi-

stično podjetje, d.d., Slovenska cesta 36,
Ljubljana, sklicuje

izredno skupščino družbe,

ki bo 30. 11. 1998 ob 13. uri v sejni
sobi družbe na sedežu družbe.

Dnevni red skupščine bo naslednji:
1. točka – otvoritev skupščine, izvolitev

delovnih teles skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, imenovanje in predstavitev notarja
na skupščini,

2. točka – sprejem odstopa dosedanjih
treh članov nadzornega sveta,

3. točka – imenovanje in potrditev novih
članov nadzornega sveta.

K 1. točki dnevnega reda se predlaga
izvolitev delovnega predsednika in verifika-
cijske komisije ter predstavi notarja, ki bo
prisoten na skupščini delničarjev.

K 2. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa: potrdi se od-
stop dosedanjih treh članov nadzornega

sveta, in sicer nepreklicno odstopijo Feguš
Jasmina, Mihelčič Valentin in Pregelj Anton.

K 3. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa: imenujejo in
potrdijo se trije novi člani nadzornega sveta,
in sicer Eiselt Vital, Mohorič Tone in Trbanc
Drago.

V primeru nesklepčnosti skupščine se
določi ponovno zasedanje skupščine, ki bo
7. 12. 1998 ob isti uri v istih prostorih. Ob
ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Drugi predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki, s priporočeno pošto posredo-
vani upravi v roku 7. dni po objavi tega
sklica.

Evidentiranje prisotnosti na skupščini se
prične ob 12. uri in zaključi ob 12.55 uri.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi poob-
laščenci ali zastopniki.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Kompas Holidays
uprava družbe

Št. 38/98 Ob-7650
Na podlagi 16. člena statuta Factor ban-

ke, d.d., Ljubljana in sklepa upravnega od-
bora z dne 13. 10. 1998, sklicuje upravni
odbor Factor banke, d.d.

10. sejo zbora banke,

ki bo v ponedeljek, 30. 11. 1998 ob
13. uri, v prostorih Factor banke, d.d., Že-
lezna 16, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Predlog imenovanja predsednika zbo-

ra banke, verifikacijske komisije, prešteval-
ca glasov in notarja.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme
predlog o imenovanju predsednika zbora
banke, verifikacijske komisije, preštevalca
glasov in notarja.

2. Načrt poslovanja za leto 1999.
Predlog sklepa: zbor banke sprejema na-

črt poslovanja za leto 1999.
3. Predlog sprememb statuta Factor

banke, d.d.
V statutu Factor banke, d.d., se spreme-

nijo oziroma dopolnijo naslednji členi: 1., 7.,
10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.,
19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27.,
28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36.,
37., 38., 39., 40., 41., 42., 44., 45., 46.

Predlog sprememb statuta in predlog či-
stopisa statuta sta delničarjem na voljo v
tajništvu banke Železna 16, Ljubljana.

Predlog sklepa: zbor banke sprejema
predlog sprememb statuta Factor banke,
d.d.

4. Razrešitev in imenovanja članov orga-
nov upravljanja banke.

Predlog sklepov:
1. Z dnem uveljavitve sprememb sta-

tuta Factor banke, d.d., preneha mandat
članom nadzornega odbora Jožetu Maliju,
Nežki Sojar in Metodu Zaplotniku.

2. Dosedanji člani upravnega odbo-
ra, razen Branka Remica, ki mu preneha
mandat, se z dnem uveljavitve sprememb

statuta Factor banke, d.d., imenujejo za čla-
ne nadzornega sveta banke za mandat štirih
let. Za člana nadzornega sveta se imenuje
še Darka Horvata, in sicer za mandatno ob-
dobje štirih let.

5. Predlog za določitev sejnin članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sejnine predsedniku in
članom nadzornega sveta se določijo v ena-
ki višini kot sejnine dosedanjih članov uprav-
nega odbora, ki so bile določene s sklepi
4. in 9. seje zbora banke.

6. Predlogi in vprašanja delničarjev.
Pravico udeležbe na zboru banke imajo

delničarji, ki so vpisani v knjigo delničarjev
najmanj pet delovnih dni pred datumom za-
sedanja zbora banke in ostanejo vpisani do
konca seje.

Verifikacija pooblastil delničarjev bo pote-
kala 15 minut pred začetkom zbora banke.

Factor banka, d.d.
predsednik upravnega odbora

Št. 46/98 Ob-7669
Na podlagi 7.5. točke statuta družbe

Unitas armature, d.d., Celovška 224, Ljub-
ljana, začasna uprava družbe vabi delni-
čarje na

1. sejo skupščine
družbe Unitas armature, d.d., Celovška

224, Ljubljana,
ki bo v petek, dne 11. 12. 1998 ob

13. uri na sedežu družbe, Celovška 224,
Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
imenuje za predsednika skupščine Danica
Klemenc, za preštevalca glasov pa Aleksan-
der Rus in Stanislav Hribar.

Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Erika Braniselj.

3. Sprejem poslovnika o delu skupšči-
ne.

Predlog sklepa: na predlog začasne up-
rave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme poslovnik o delu skupščine v pred-
laganem besedilu.

4. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju.

5. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993–1996 ter obravnava in spre-
jem letnega poročila za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 1997 v predlaga-
nem besedilu.

6. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
družbe oziroma delitvi dobička.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme sklep
o pokrivanju izgube za poslovna leta 1993
do 1997 iz tekočega poslovanja.

7. Sprejem sklepa o imenovanju revi-
zorja.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovno leto 1998 imenuje revizijska hiša
Constantia MT&D., Ljubljana.
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8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se razrešijo člani zača-
snega nadzornega sveta in izvolijo naslednji
člani nadzornega sveta: dr. Meta Tekavčič,
Drago Krumpak.

Skupščina je seznanjena, da je svet de-
lavcev imenoval v nadzorni svet Gregorja
Koblerja.

9. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
določi sejnine članom nadzornega sveta v
višini 30.000 SIT neto za predsednika in
20.000 SIT neto za člana nadzornega sveta
ter poravna vse prevozne stroške prihoda
na sejo nadzornega sveta.

10. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta druž-
ba lahko oblikuje sklad lastnih delnic do
višine 10% od vrednosti osnovnega kapitala
družbe iz naslova prostih rezerv. Nadzorni
svet sprejme na predlog uprave, pravila po-
slovanja s skladom lastnih delnic. Družba
lahko oblikuje sklad lastnih delnic za vse
namene iz 240. člena ZGD.

Sklep je veljaven, ko se pripravijo in
sprejmejo pravila oblikovanja sklada lastnih
delnic.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupšči-
ne pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe in so vpisani v delniško knjigo
po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu direktorja vsak delovni dan od 10. do
13. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v sedmih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna in bo veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Unitas, d.d.,
začasna uprava

Št. 998/98 Ob-7670
Na podlagi 7.6. točke statuta družbe

Gozdno gospodarstvo Kranj, d.d., Cesta
Staneta Žagarja 53, Kranj, začasna uprava
družbe sklicuje

prvo sejo skupščine
družbe Gozdno gospodarstvo Kranj,

d.d., Cesta Staneta Žagarja 53, Kranj,
ki bo v četrtek, dne 10. 12. 1998 ob

12. uri v učilnici Gasilsko reševalne službe
Kranj, Bleiweisova 34, Kranj.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.

2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
za predsednico skupščine imenuje Danica
Klemenc, za preštevalca glasov Zdravko
Šprajcar in Marija Porenta. Skupščini bo
prisostvoval notar Vojko Pintar.

3. Sprejem poslovnika o delu skupšči-
ne.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme poslovnik o delu skupščine v pred-
loženem besedilu.

4. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju.

5. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993–1996 ter obravnava in spre-
jem letnega poročila za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 1997 v predlaga-
nem besedilu.

6. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
oziroma delitvi dobička.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se v obdobju 1993–1996
ter v letu 1997 pokriva izguba oziroma raz-
deli dobiček na naslednji način:

1. Čisti dobiček iz leta 1995 in 1996
v skupnem znesku 37,711.122 SIT se raz-
poredi za poravnavo izgube iz let 1993 in
1994.

2. Izguba v znesku 55,968.879 SIT,
ki ostane neporavnana po delitvi dobička,
se poravna iz rezerv in njihovega revaloriza-
cijskega popravka.

3. Čisti dobiček iz leta 1997 v znesku
16,725.078 SIT ostane nerazporejen.

7. Sprejem sklepa o imenovanju revi-
zorja.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovni leti 1997 in 1998 imenuje revizij-
ska hiša Euro-In & Partners, Škofja Loka.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se razrešijo člani za-
časnega  nadzornega  sveta  in  izvolita
člana  nadzornega  sveta:  Metka  Rojc  in
Darko Ilar.

Skupščina je seznanjena, da je svet de-
lavcev imenoval v nadzorni svet enega čla-
na, in sicer: Janez Konca.

9. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme spre-
membo statuta:

3. točka, Dejavnost družbe, se dopol-
ni z:

– I/60.23 Drug kopenski potniški
promet,

– I/63.21 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu.

10. Določitev sejnin za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se določi-
jo sejnine članom nadzornega sveta v višini
40.000 SIT bruto za predsednika in 30.000
SIT bruto za člana nadzornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Glasuje

se osebno ali po pooblaščencu oziroma za-
stopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo
prejme delničar ob vstopu v prostor skupšči-
ne. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastil-
nega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sede-
žu družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v Kra-
nju, Cesta Staneta Žagarja 53, vsak delovni
dan od 9. do 13. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v 7 dneh od objave sklica skupščine.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Gozdno gospodarstvo Kranj, d.d.,
začasna uprava – direktor

Ob-7725
Uprava družbe na podlagi 14. člena sta-

tuta delniške družbe IMP Livar, d.d., Ljub-
ljanska cesta 43, Ivančna Gorica, sklicuje

3. sejo skupščine delniške družbe
IMP Livar, d.d.,

ki bo dne 3. 12. 1998, ob 13. uri na
sedežu družbe v Ivančni Gorici, Ljubljanska
cesta 43 in skupaj z nadzornim svetom
predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v

naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine se izvoli

odvetnik Simon Jeglič iz Ljubljane, Jadran-
ska 18,

– za preštevalce glasov se imenujejo Ve-
ra Kutnar, Jožica Glažar in Silva Kotar, vse
iz IMP Livar, d.d., Ivančna Gorica,

– za sestavo notarskega zapisa se potr-
di notar Miro Košak iz Ljubljane, Trg Repub-
like 3.

2. Povečanje osnovnega kapitala druž-
be v okviru postopka prisilne poravnave.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me sklep, da se osnovni kapital družbe po-
veča s stvarnimi vložki skupno za
65,280.000 SIT od dosedanjih
374,766.000 SIT na 440,046.000 SIT, in
sicer z izdajo 65.280 navadnih imenskih
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Emisijska vrednost delnice znaša 3.792 SIT.
Nove delnice se vplačajo s terjatvami na-
slednjih upnikov:

– T.S.L. transport in skladiščenje, d.o.o.,
Bukovica 12, Vodice, bo s terjatvijo v višini
1,894.823,60 SIT vplačal 499 navadnih
imenskih delnic v nominalni vrednosti
499.000 SIT,

– Finec Borut, Vir pri Stični 104, Ivan-
čna Gorica, bo s terjatvijo v višini
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1,184.264,75 SIT vplačal 312 navadnih
imenskih delnic v nominalni vrednosti
312.000 SIT,

– Mecum, d.o.o., Litijska cesta 43, Ljub-
ljana, bo s terjatvijo v višini 47,370.590 SIT
vplačal 12.492 navadnih imenskih delnic v
nominalni vrednosti 12,492.000 SIT,

– Exoterm, kemična tovarna Kranj, d.d.,
Struževo 66, Kranj, bo s terjatvijo v višini
23,685.295 SIT vplačal 6.246 navadnih
imenskih delnic v nominalni vrednosti
6,246.000 SIT,

– Finec Avgust, Vir pri Stični 104, Ivan-
čna Gorica, bo s terjatvijo v višini
1,184.264,75 SIT vplačal 312 navadnih
imenskih delnic v nominalni vrednosti
312.000 SIT,

– Tovarna umetnih brusov Swaty, d.d.,
Titova c. 60, Maribor, bo s terjatvijo v višini
9,474.118 SIT vplačal 2.498 navadnih
imenskih delnic v nominalni vrednosti
2,498.000 SIT,

– Remats, d.o.o., Koprska 92, Ljublja-
na, bo s terjatvijo v višini 2,500.000 SIT
vplačal 659 navadnih imenskih delnic v no-
minalni vrednosti 659.000 SIT,

– Adriano Corsi, s.r.l., Via Sovenza 20,
S. Floriano del Collio (GO), bo s terjatvijo v
višini 14,211.177 SIT vplačal 3.747 navad-
nih imenskih delnic v nominalni vrednosti
3,747.000 SIT,

– Krznarstvo in trgovina, Zore Bernarda
s.p., bo s terjatvijo v višini 424.023,60 SIT
vplačala 111 navadnih imenskih delnic v
nominalni vrednosti 111.000 SIT,

– Istragas, naftni in tehnični plini, d.o.o.,
Sermin 8a, Koper, bo s terjatvijo v višini
19,826.685,70 SIT vplačal 5.228 navad-
nih imenskih delnic v nominalni vrednosti
5,228.000 SIT,

– Ecotip, d.o.o., Brezen 61, Vitanje, bo
s terjatvijo v višini 605.002 SIT vplačal 159
navadnih imenskih delnic v nominalni vred-
nosti 159.000 SIT,

– Finec Janez, Ljubljanska c. 64, Ivan-
čna Gorica, bo s terjatvijo v višini
1,040.907,05 SIT vplačal 274 navadnih
imenskih delnic v nominalni vrednosti
274.000 SIT,

– Pelz Design, d.o.o., Brdnikova 26,
Ljubljana Vič, bo s terjatvijo v višini 398.022
SIT vplačal 104 navadne imenske delnice v
nominalni vrednosti 104.000 SIT,

– Modeli Zaletelj, podjetje za izdelavo mo-
delov in kalupov, d.o.o., Grm 14, Šentvid pri
Stični bo s terjatvijo v višini 904.019,39 SIT
vplačal 238 navadnih imenskih delnic v no-
minalni vrednosti 238.000 SIT,

– Družba za predelavo odpadkov Suro-
vina, d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor, bo
s terjatvijo v višini 12,974.925,37 SIT vpla-
čala 3.421 navadnih imenskih delnic v no-
minalni vrednosti 3,421.000 SIT,

– Dinos, podjetje za reciklažo surovin,
d.d., Šlandrova 6, Ljubljana Črnuče, bo s
terjatvijo v višini 108.348.718 SIT vplačal
28.572 navadnih imenskih delnic v nomi-
nalni vrednosti 28,572.000 SIT,

– SCT Industrija apna Kresnice, d.d.,
Kresnice 14, Kresnice, bo s terjatvijo v viši-
ni 649.491,76 SIT vplačal 171 navadnih
imenskih delnic v nominalni vrednosti
171.000 SIT,

– Libametal Miro Pirc, s.p., Habatova 6,
Trzin, bo s terjatvijo v višini 898.855 SIT

vplačal 237 navadnih imenskih delnic v no-
minalni vrednosti 237.000 SIT.

Terjatve upnikov v skupnem znesku
247,575.182,97 SIT s prenosom zaradi
vplačila novih delnic prenehajo.

Pri povečanju osnovnega kapitala druž-
be na podlagi tega sklepa se izključi pred-
nostna pravica dosedanjih delničarjev do
vpisa novih delnic.

Ta sklep je sprejet pod odložnim pogo-
jem, da bo predlagana prisilna poravnava
izglasovana in stopi v veljavo z dnem prav-
nomočnosti sklepa o prisilni poravnavi.

3. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me predlagane spremembe in dopolnitve
statuta delniške družbe v predloženem be-
sedilu.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: družba oblikuje iz pre-

sežka rezerv nad obveznimi rezervami sklad
lastnih delnic v višini 10% osnovnega kapi-
tala, kar predstavlja 37,476.600 SIT.

Vpogled v gradivo: gradivo za skupščino
družbe s predlogi sklepov in predlaganimi
spremembami statuta družbe je delničarjem
na vpogled v splošni službi na sedežu druž-
be IMP Livar, d.d., Ivančna Gorica, Ljubljan-
ska cesta 43, vsak delovni dan med 11. in
13. uro od dneva objave sklica do dneva
zasedanja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi pri Klirinško depotni družbi na dan
30. 11. 1998 oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi
glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prej-
mejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za
zastopnje na skupščini mora biti pisno in
ostane družbi.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki morajo svojo udeležbo na skupšči-
ni in uresničevanje glasovalnih pravic pred-
hodno prijaviti upravi družbe s priporoče-
nim pismom, ki mora prispeti na sedež druž-
be najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine, to je do vključno 30. 11. 1998.
Pooblaščenci morajo v istem roku poslati
tudi pisna pooblastila.

Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu

prisotnih več kot 15% vseh glasov. Če
skupščina ob prvem sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje z istim dnevnim re-
dom istega dne ob 14. uri na mestu prvega
sklica. Na ponovljenem sklcu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo na mestu zaseda-
nja skupščine vsaj pol ure pred začetkom
skupščine.

IMP Livar, d.d.,
uprava

Ob-7767
Na podlagi 283. člena ZGD sklicuje

uprava družbe Bodočnost, Podjetje za re-
habilitacijo in zaposlitev invalidov Maribor,
d.d., Dalmatinska ul. 1

4. sejo skupščine
družbe Bodočnost, d.d., Maribor,

ki bo 7. 12. 1998 ob 12. uri, na sede-
žu družbe v Mariboru, Dalmatinska ul. 1,
Maribor.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna. Sprejme se predlagani dnev-
ni red.

2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in imenovanje notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predlaganega
predsednika skupščine, preštevalca glasov
in imenuje notarja.

3. Povečanje osnovnega kapitala druž-
be s stvarnimi vložki.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta družbe je predlog sklepa uprave:

1. Osnovni kapital družbe Bodočnost,
d.d., Maribor, se poveča od sedanjega zne-
ska 151,436.230,68 SIT za znesek
151,790.000 SIT, tako da znaša
303,226.230,68 SIT.

2. Za povečani kapital se izda 15.179
novih navadnih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo 10.000 SIT, ki pripadajo Repub-
liki Sloveniji.

3. Na podlagi sklepa o povečanju os-
novnega kapitala se ustrezno spremenijo
določbe statuta in se izdela njegovo prečiš-
čeno besedilo v obliki notarskega zapisa.

4. Obravnava in sprejem predloga o ob-
likovanju sklada lastnih delnic v skladu z
240. členom ZGD.

Predlog sklepa: ob soglasju nadzornega
sveta družbe skupščina sprejme predlog o
oblikovanju sklada lastnih delnic v skladu z
240. členom ZGD.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasoval-

no pravico lahko uresničujejo delničarji, njiho-
vi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošto dostavijo druž-
bi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Prosimo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred pričetkom
zasedanja seje prijavijo z osebnim ali dru-
gim identifikacijskim dokumentom v tajniš-
tvu družbe, Dalmatinska ul. 1 in s podpisom
potrdijo prisotnost na skupščini.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov, je na voljo v tajništvu uprave, na sede-
žu družbe, vsak delovnik od 9. do 12. ure, v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
k posameznim točkam dnevnega reda mo-
rajo biti v pisni obliki obrazloženi in posre-
dovani upravi družbe v sedmih dneh po ob-
javi tega sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Bodočnost, d.d., Maribor
uprava družbe

Ob-7768
Na podlagi statuta družbe sklicujem

6. skupščino
podjetja Certa, d.d., Cerkno,

ki bo 1. decembra 1998 ob 10. uri, v
prostorih salona hotela Cerkno.
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Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: potrdi se predsednika

in dva člana predsedstva.
2. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: po predlogu uprave se

izvolijo predlagani člani nadzornega sveta.
Glasovalna pravica
Pravico do glasovanja na skupščini ima

delničar, ki je najmanj 10 dni pred sejo
skupščine vpisan v knjigo delničarjev in pi-
sno najavi družbi svojo udeležbo na skupš-
čini najmanj tri dni pred sejo skupščine. Za
delničarje, ki so imenovali pooblaščenca,
uresničuje glasovalno pravico pooblašče-
nec.

Ponoven sklic skupščine
V primeru nesklepčnosti bo ponovno za-

sedanje skupščine 1. 12. 1998 ob 11. uri,
na istem mestu.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be, vsak delovni dan do zasedanja, od 11.
do 13. ure.

Certa, podjetje za upravljanje
in investiranje, d.d., Cerkno

direktor

 Ob-7742
Na podlagi 46. člena statuta delniške

družbe KLI Logatec, d.d., Tovarniška 36,
Logatec, začasna uprava družbe vabi delni-
čarje na

1. sejo skupščine
delniške družbe KLI Logatec, d.d.,

Tovarniška 36, Logatec,
ki bo v četrtek, 3. 12. 1998 ob 13. uri

na sedežu družbe Tovarniška 36.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
ter imenovanje notarja.

Predlog sklepa:
Izvolijo se organi skupščine v sestavi:
– predsednik skupščine: Srečo Kolar,
– verifikacijska komisija: predsednica

Gabrijela Ivančič, člana: Marta Lukančič in
Žarko Obradović, preštevalci glasov: Metka
Bajec-Šulgaj, Ivanka Korenč in Peter Sker-
binek;

in na predlog začasne uprave se imenu-
je notarja Andreja Rozmana.

2. Seznanitev s poročilom o poteku last-
ninskega preoblikovanja podjetja KLI Loga-
tec.

Predlog sklepa: poročilo se sprejme na
znanje.

3. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993–1996 in leto 1997.

Predlog sklepa: informacija se sprejme
na znanje.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi rezultatov poslovanja za obdobje
1993-1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in mnenja začasnega nadzornega
sveta se sprejme razporeditev rezultatov po-
slovanja za obdobje 1993-1997.

Razporeditev rezultatov se opravi po sta-
nju 1. 1. 1998.

5. Imenovanje finančnega revizorja za
poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za leto 1998 imenuje

finančnega revizorja: KPMG Slovenija,
d.o.o. Ljubljana.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se razrešijo člani zača-
snega nadzornega sveta in izvolijo naslednji
člani nadzornega sveta:

– Marjan Nagode,
– Alojz Sajovec,
– Jožica Tominc.
7. Določitev sejnine članom nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
določi sejnina v višini 35.000 SIT neto za
predsednika nadzornega sveta in 25.000
SIT neto za člane nadzornega sveta. Mate-
rialni stroški (potni stroški, dnevnica) se po-
vrnejo v višini in po predpisih, ki veljajo za
gospodarstvo.

Informacija delničarjem
Čas zasedanja: skupščina je sklicana za

3. 12. 1998 ob 13. uri na sedežu družbe.
Če na prvem sklicu ni dosežena sklepč-
nost, se ponovno zasedanje skupščine skli-
če za isti dan, 3. 12. 1998 ob 14. uri. Na
ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Pogoji udeležbe: skupščine se lahko ude-
ležijo vsi delničarji oziroma njihovi poob-
laščenci. Pooblastilo mora biti pisno in osta-
ne družbi. Delničarji in pooblaščenci lahko
sodelujejo na skupščini, v kolikor se pred-
hodno, najkasneje tri dni pred skupščino,
pismeno prijavijo oziroma oddajo pooblastila.

Na dan skupščine delničarji oziroma nji-
hovi pooblaščenci svojo prisotnost potrdijo
vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja
skupščine.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe na Tovarniški 36, Logatec, vsak de-
lovni dan od prvega dne naslednjega dne
od dneva objave sklica, v času od 10. do
12. ure.

KLI Logatec, d.d. Logatec
uprava - direktorica

Ob-7781
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 40. člena statuta delniš-
ke družbe TDR Metalurgija, Ruše, uprava
družbe sklicuje

1. redno zasedanje
skupščine TDR Metalurgija, d.d.,

ki bo v ponedeljek, dne 30. novembra
1998 ob 12. uri na sedežu družbe v Rušah,
Tovarniška c. 51.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, imenovanje

organov skupščine – predsedujočega in
dveh preštevalcev glasov ter notarja, ugoto-
vitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: za člane organov skup-
ščine in notarja se imenuje predlagane kan-
didate in potrdi predlagani dnevni red.

2. Informacija uprave o poslovanju druž-
be po sklenjeni prisilni poravnavi.

Predlog sklepa: sprejme se informacija
uprave o poslovanju družbe po sklenjeni
prisilni poravnavi.

3. Povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi vložki ter izključitev prednostne pravice
dosedanjih delničarjev.

Predlog sklepa:
a) osnovni kapital družbe v višini

3.441,742.000 SIT se poveča z denarnim
vložkom za 288,000.000 SIT, torej na
3.729,742.000 SIT, in sicer z izdajo novih
navadnih delnic serije 3 na ime v nominalni
vrednosti 1.000 SIT na delnico in označene
s serijskimi številkami od 1 do 288.000.

Povečani osnovni kapital zagotovi z vpla-
čilom vseh na novo razpisanih delnic druž-
be Elektro Slovenija, d.o.o.

Prodaja delnic se izvede najkasneje do
7. 12. 1998.

b) prednostna pravica dosedanjih osta-
lih delničarjev se izključi.

4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se 5. člen sta-

tuta družbe v predlagani vsebini.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

ali njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki.
Svojo udeležbo na skupščini je potreb-

no najaviti v pisni obliki najpozneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.

Delničarji ali njihovi pooblaščenci oziro-
ma zastopniki se morajo javiti v tajništvu
družbe najmanj eno uro pred pričetkom se-
je skupščine. Udeleženci skupščine se mo-
rajo podpisati na seznamu udeležencev ozi-
roma oddati pooblastila in prevzeti glasoval-
ne lističe.

Če na prvem sklicu ni dosežena sklep-
čnost, se ponovno zasedanje skupščine do-
loči za isti dan ob 13. uri. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vsa gradiva za sejo skupščine so na vpo-
gled vse delovne dni v času od 30. 10.
1998 do 30. 11. 1998 na sedežu družbe
med 10. in 12. uro.

TDR Metalurgija, d.d.,
uprava družbe

Ob-7783
Delniška družba Kompas Celje, turistič-

no podjetje, d.d., Glavni trg 1, Celje, skli-
cuje

redno skupščino družbe,
ki bo 2. 12. 1998 ob 12. uri v sejni sobi

družbe na sedežu družbe.
Dnevni red skupščine bo naslednji:
1. točka – otvoritev skupščine, izvolitev

delovnih teles skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in imenovanje notarja na skupščini.

2. točka – zaključni račun in poslovno
poročilo za leto 1997.

3. točka – razdelitev ugotovljenega do-
bička.

K 1. točki dnevnega reda se predlaga
izvolitev delovnega predsednika in verifika-
cije komisije ter predstavi notarja, ki bo pri-
soten na skupščini delničarjev.

K 2. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa: sprejme in po-
trdi se izvedeni zaključni račun in poslovno
poročilo za leto 1997.

K 3. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa: ugotovljeni do-
biček družbe se razporedi v rezerve družbe.

V primeru nesklepčnosti skupščine se
določi ponovno zasedanje skupščine, ki bo
9. 12. 1998 ob isti uri v istih prostorih. Ob
ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
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Gradivo za skupščino bo delničarjem na
sedežu družbe, vsak delovni dan med 12.
in 14. uro. Drugi predlogi delničarjev k po-
sameznim točkam dnevnega reda morajo
biti v pisni obliki posredovani upravi v roku 7
dni po objavi tega sklica.

Evidentiranje prisotnosti na skupščini se
prične ob 11.30 in zaključi ob 11.55.

Skupščine se udeležijo delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo, njihovi poob-
laščenci ali zastopniki. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega regi-
stra.

Kompas Celje, d.d.
direktor

Št. 731 Ob-7770
Na podlagi 288. člena zakona o gospo-

darskih družbah začasna uprava Pomurskih
mlekarn, d.d., Murska Sobota sporoča

nasprotni predlog
delničarja Kapitalskega skalda pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, za skupščino druž-
be Pomurske mlekarne, d.d., Murska So-
bota, Industrijska ulica 10, sklicano za
dne 20. 11. 1998, k 7. točki dnevnega
reda, ki se nanaša na sprejem sprememb in
dopolnitev statuta.

Vsebina nasprotnega predloga: ne sprej-
me se predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta v predlaganem besedilu, temveč s spre-
membami, kot sledi:

1. V 3. točki predloga sprememb in do-
polnitev statuta se spremeni besedilo nove
5.6. točke statuta, tako da glasi:

Na predlog nadzornega sveta, ter v skla-
du s sklepom skupščine, je uprava lahko
udeležena na delu dobička praviloma le v
primeru, če bo dobiček družbe, glede na
celotni kapital na dan zaključnega računa,
predstavljal donos višji od obrestne mere za
enoletne depozite.

Višina dobička, ki se lahko deli upravi
praviloma ne sme presegati 5% od dela do-
bička, ki je namenjen za izplačilo dividend
delničarjem in hkrati ne sme presegati viši-
ne šestih povprečnih mesečnih bruto plač
posameznega člana uprave v zadnjem kvar-
talnem obdobju.

Del dobička, namenjenega za delitev
upravi, se lahko izplača tudi v delnicah
družbe. Skupščina določi število in ceno
teh delnic, praviloma v okviru 2/3 zneska
dobička, ki je namenjen za delitev upravi.
Pridobitelj delnic ne sme odtujiti 6 mese-
cev od dneva prenehanja funkcije člana
uprave, oziroma pet let od dneva njihove
pridobitve.

Udeležba uprave pri delitvi dobička in nje-
na morebitna udeležba na poslovnem izidu v
obliki nagrade ali stimulativnega dela plače, v
skladu z določili individualne pogodbe o za-
poslitvi, se medsebojno izključujeta.

2. Predlagamo, da se 6.8. točka statuta
ne črta iz statuta, tako kot je predlagano v
4. točki predloga sprememb in dopolnitev
statuta, temveč da se spremeni, tako da
glasi:

Nadzorni svet sprejema odločitve na se-
jah z večino oddanih glasov svojih članov.

3. 7.5. točka se ne črta iz statuta.

4. Drugi odstavek 9.1. točke statuta se
ne črta.

Obrazložitev šteje več kot sto besed, za-
radi česar se v skladu s 3 odstavkom 288.
člena zakona o gospodarskih družbah, ne
objavlja.

Stališče začasne uprave: začasna upra-
va se z nasprotnim predlogom ne strinja.

Pomurske mlekarne, d.d.,
začasna uprava – direktor

Ob-7775
Na podlagi 228. člena ZGD začasni nad-

zorni svet družbe Ljutomerčan, kmetijs-
tvo in predelava, d.d., Ljutomer, Kidriče-
va ulica 2, sporoča

nasprotni predlog
delničarjev Vinogradniško, vinarsko, sad-

jarske zadruge Vinosad Ljutomer, z.o.o.,
Kmetijske zadruge Ljutomerčan, z.o.o.,
Splošne kmetijske zadruge Lendava, z.o.o.,
Splošne kmetijske zadruge Klas Križevci,
z.b.o., Splošne kmetijske zadruge Kmeto-
valec Ljutomer, z.b.o. in Vinogradniško vi-
narske zadruge Ljutomer, z.o.o., za 1.
skupščino delniške družbe Ljutomerčan,
kmetijstvo in predelava, d.d., sklicano za
dne 25. 11. 1998 k 6. točki dnevnega re-
da, ki se nanaša na volitve članov nadzorne-
ga sveta.

Vsebina nasprotnega predloga: “Na-
mesto  predlaganega  člana  nadzornega
sveta  Dušana  Brejca  se  predlaga  za
člana  nadzornega  sveta  Lovrenc  Josip,
roj. 4. 2. 1942, stanujoč v Ljutomeru, Ki-
dričeva 37.

Nasprotni predlog bo obrazložen na
skupščini.”

Stališče začasnega nadzornega sveta:
“Predlog predlagateljev Vinogradniško,

vinarsko, sadjarske zadruge Vinosad Ljuto-
mer, z.o.o., Kmetijske zadruge Ljutomer-
čan, z.o.o., Splošne kmetijske zadruge
Lendava, z.o.o., Splošne kmetijske zadru-
ge Klas Križevci, z.b.o., Splošne kmetijske
zadruge Kmetovalec Ljutomer, z.b.o., in
Vinogradniško vinarske zadruge Ljutomer,
z.o.o., ni sprejemljiv, ker so navedeni pred-
lagatelji že predlagali za člana nadzornega
sveta Alojza Slaviča, glede na strukturo last-
ništva pa ni sprejemljivo, da bi zadruge
predlagale dva člana, zaposleni in bivši za-
posleni kot drobni lastniki pa posledično
ne bi bili predlagatelji nobenega člana nad-
zornega sveta. Upoštevaje navedeno se za-
časni nadzorni svet s predlogom zadrug ne
strinja.”

Ljutomerčan, d.d.,
predsednik začasnega nadzornega

sveta

Ob-7786
Uprava E. N. holding, d.d., obvešča del-

ničarje o

nasprotnem predlogu
za dopolnitev spremembe statuta po 4.

točki dnevnega reda skupščine E. N. hol-
ding,

ki bo dne 30. 11. 1998.
1. da se spremembe statuta po predlo-

gu začasnega nadzornega sveta in uprave
družbe dopolnijo z novim drugim odstav-
kom 14. člena statuta, ki se glasi:

“Poslovno leto družbe se začne s prvim
junijem in traja do vključno enaintridesetega
maja”.

2. da se točki 4.1 dnevnega reda
skupščine v predlogu sklepa pod 4.1 točko
za besedo “10. člena” doda besedilo novi
drugi odstavek 14. člena statuta” tako da se
predlog sklepa glasi:

“4.1 Spremenita se 8. in 9. člen statuta
ter se doda novi tretji odstavek 10. člena
statuta, novi drugi odstavek 14. člena statu-
ta in novi 30. člen statuta z vsebino iz pred-
loga začasne uprave in začasnega nadzor-
nega sveta in nasprotnega predloga z dne
28. 10. 1998”.

E. N. holding, d.d.,
uprava

Št. 49/98 Ob-7648
Ime javnega glasila: Radio Univox.
Izdajatelj: Univox, d.o.o., Rožna ulica 39,

Kočevje.
Lastniki z več kot 10% kapitala oziroma

upravljalskih pravic: Novak Uroš, Bračičeva
20, Kočevje, Vlašič Dušan, Breg 9a, Stara
Cerkev, Kosten Andrej, Breg 12, Stara Cer-
kev.

Direktor in glavni/odgovorni urednik: No-
vak Uroš.

Programski svet: Novak Uroš, Gavranič
Tomislav, Kosten Andrej, Ivančič Alojz, Ju-
stin Dušan.

Viri financiranja: prodaja radijskih stori-
tev, ozvočevanje, dotacije, organizacija pri-
reditev, audio produkcija.

Razne objave

Št. 46/98 Ob-7720
Na podlagi 105. člena statuta IZS (Ur. l.

RS, št. 7-426/97) objavlja Inženirska zbor-
nica Slovenije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:

ES PI

A-0416 Tanisa Sterlekar - Benulič, univ.
dipl. inž. arh.

A-0417 Igor Recer, univ. dipl. inž. arh.
A-0418 Jelka Šolmajer, univ. dipl. inž. arh.
A-0419 Slobodan Milojević, univ. dipl. inž.

arh.
A-0420 Igor Czurda, univ. dipl. inž. arh.
A-0421 Pia Planinšec - Koraca, univ. dipl.

inž. arh.
A-0422 Ervin Mahne, univ. dipl. inž. arh.

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih
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A-0423 Irena Žarn - Bajec, univ. dipl. inž.
arh.

A-0424 Milan Petek, univ. dipl. inž. arh.
A-0425 Damjan Tepina, univ. dipl. inž.

arh.
A-0426 Milan Marušič, univ. dipl. inž. arh.
A-0427 Jurij Kobe, univ. dipl. inž. arh.
A-0428 Rudi Oven, univ. dipl. inž. arh.
A-0429 Tomislav Podgornik, univ. dipl.

inž. arh.
A-0430 Aljoša Matanović, univ. dipl. inž.

arh.
A-0431 Egon Novak, univ. dipl. inž. arh.
A-0432 Aleš Žetko, univ. dipl. inž. arh.
A-0433 Janja Pinter, univ. dipl. inž. arh.
A-0434 Milan Žitnik, univ. dipl. inž. arh.
A-0435 Miran Mrak, univ. dipl. inž. arh.
A-0436 Mirjam Mrak, univ. dipl. inž. arh.
A-0437 Vlasta Mikelj - Golob, univ. dipl.

inž. arh.
A-0438 Dušan Kus, univ. dipl. inž. arh.
A-0439 Janez Kovič, univ. dipl. inž. arh.
A-0440 Terezija Raj, univ. dipl. inž. arh.
A-0441 Boris Radšel, univ. dipl. inž. arh.
A-0442 Vladimir Koželj, univ. dipl. inž. arh.
A-0443 Barbka Krajc - Pajor, univ. dipl.

inž. arh.
A-0444 Igor Kranjc, univ. dipl. inž. arh.
A-0445 Anka Privšek, univ. dipl. inž. arh.
A-0446 Jurij Princes, univ. dipl. inž. arh.
A-0447 Marjan Maček, univ. dipl. inž. arh.
A-0448 Irena Leban, univ. dipl. inž. arh.
A-0449 Darja Lesjak, univ. dipl. inž. arh.
A-0450 Tadeja Loger, univ. dipl. inž. arh.
A-0451 Vera Pollak, univ. dipl. inž. arh.
A-0452 Vera Lovrečič, univ. dipl. inž. arh.
A-0453 Božo Podlogar, univ. dipl. inž.

arh.
A-0454 Ivan Rebolj, univ. dipl. inž. arh.
A-0456 Irena Pungartnik, univ. dipl. inž.

arh.
A-0457 Vladimir Filipič, univ. dipl. inž. arh.
A-0458 George Danial, univ. dipl. inž. arh.
A-0459 Franc Hočevar, univ. dipl. inž.

arh.
A-0460 Valter Ernst, univ. dipl. inž. arh.
A-0461 Matjaž Sušnik, univ. dipl. inž. arh.
A-0462 Andrej Nolda, univ. dipl. inž. arh.
A-0463 Barbara Zajec, univ. dipl. inž. arh.
A-0464 Karel Potočnik, univ. dipl. inž. arh.
A-0465 Petra Paškulin, univ. dipl. inž. arh.
A-0466 Dušan Engelsberger, univ. dipl.

inž. arh.
G-0581 Benko Grgič, inž. gradb.
G-0582 Janez Podobnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0583 Boris Korošec, inž. gradb.
G-0584 Metod Krajnc, inž. gradb.
G-0585 Dragan Krajnc, univ. dipl. inž. ko-

mun.
G-0586 Zoran Kraigher, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0587 Miha Papič, univ. dipl. inž. gradb.
G-0588 Danilo Kozlar, inž. gradb.
G-0589 Radoš Pavlovič, inž. gradb.
G-0590 Miha Kozelj, univ. dipl. inž. gradb.
G-0591 Zora Pavšek, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0592 Rihard Kovačič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0593 Pavel Kovačič, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0594 Viktor Pirc, univ. dipl. inž. gradb.
G-0595 Ljubo Korpar, univ. dipl. inž.

gradb.

G-0596 Andrej Komel, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0597 Ivan - Franc Korent, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0598 Monika Peterlin, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0599 Soča Kopriva, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0600 Željko Petovar, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0601 Aleksander Petrič, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0602 Stanislav Petrič, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0603 Vladimir Petrović, univ. dipl. inž.
gradb.

G-0604 Leon Pfeifer, univ. dipl. inž. gradb.
G-0605 Franc Pintar, inž. gradb.
G-0606 Miroslav Primorac, inž. gradb.
G-0607 Martin Kos, inž. gradb.
G-0608 Helena Brecelj, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0609 Slavko Bračko, inž. gradb.
G-0610 Estera Brajak, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0611 Darko Derlink, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0612 Riko Vranc, univ. dipl. inž. gradb.
G-0613 Janez Vojska, inž. gradb.
G-0614 Jože Temlin, univ. dipl. inž. gradb.
G-0615 Bojan Vogrinec, inž. gradb.
G-0616 Darko Toplak, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0617 Janez Brejc, univ. dipl. inž. gradb.
G-0618 Vinko Vodušek, inž. gradb.
G-0619 Barbara Klemen, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0620 Tomaž Tratnik, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0621 Bojan Dapčević, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0622 Boris Trobec, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0623 Aleš Bratina, univ. dipl. inž. gradb.
G-0624 Milan Bohar, univ. dipl. inž. gradb.
G-0625 Olga Birsa, inž. gradb.
G-0626 Doc. Dr. Branko Zadnik, univ.

dipl. inž. gradb.
G-0627 Branko Terčon, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0628 Anton Tkalec, univ. dipl. inž.

gradb.
G-0629 Ljubomir Cimerman, inž. gradb.
G-0630 Boris Tomažič, univ. dipl. inž.

gradb.
S-0424 Andrej Sever, inž. strojn.
S-0425 Milan Vajdič, univ. dipl. inž. stro-

jn.
S-0426 Maksimiljan Žel, inž. strojn.
S-0427 Franc Kuhar, univ. dipl. inž. stro-

jn.
S-0428 Drago Skornšek, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0429 Edo Bahč, univ. dipl. inž. strojn.
S-0430 Henrik Glatz, univ. dipl. inž. stro-

jn.
S-0431 Branko Zelenko, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0432 Bojan Gavez, univ. dipl. inž. stro-

jn.
S-0433 Tomaž Hribar, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0434 Matjaž Dvoršek, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0435 Drago Wolf, univ. dipl. inž. strojn.

S-0436 Mag. Jože Borovnik, univ. dipl.
inž. strojn.

S-0437 Renato Blažica, univ. dipl. inž.
strojn.

S-0438 Uroš Rotnik, univ. dipl. inž. stro-
jn.

S-0439 Drago Vobner, univ. dipl. inž. stro-
jn.

S-0440 Franc Čuješ, univ. dipl. inž. stro-
jn.

S-0441 Jurij Skornšek, inž. strojn.
S-0442 Stanislav Urek, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0443 Jaroslav Vrtačnik, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0444 Borut Paul, univ. dipl. inž. strojn.
S-0445 Zoran Wltavsky, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0446 Božidar Fabjan, inž. strojn.
S-0447 Zvonko Erjavec, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0448 Janko Reberšek, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0449 Sava Durutović, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0450 Danilo Ritlop, univ. dipl. inž. stro-

jn.
S-0451 Lojze Dolinar, inž. strojn.
S-0452 Roman Dobelšek, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0453 Janez Saksida, inž. strojn.
S-0454 Janko Vodičar, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0455 Andrej Sešlar, univ. dipl. inž. stro-

jn.
S-0456 Julijan Peruzin, inž. lad. strojn.
S-0457 Miroslav Setnikar, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0458 Bojan Čas, univ. dipl. inž. strojn.
S-0459 Franc Šefman, univ. dipl. inž. stro-

jn.
S-0460 Jože Cetinski, inž. strojn.
S-0461 Igor Štubelj, univ. dipl. inž. strojn.
S-0462 Jožef Trošt, univ. dipl. inž. strojn.
S-0463 Andrej Turšič, univ. dipl. inž. stro-

jn.
S-0464 Darko Bauer, univ. dipl. inž. stro-

jn.
S-0465 Branko Biščak, inž. strojn.
S-0466 Dušan Vodeb, univ. dipl. inž. stro-

jn.
S-0467 Milivoj Zajc, univ. dipl. inž. strojn.
S-0468 Boris Hrabar, inž. strojn.
S-0469 Jože Kovačič, univ. dipl. inž. stro-

jn.
S-0470 Stanislav Križan, univ. dipl. inž.

strojn.
S-0471 Jože Keber, univ. dipl. inž. strojn.
S-0472 Martin Majer, univ. dipl. inž. stro-

jn.
S-0473 Aleš Žontar, univ. dipl. inž. strojn.
E-0405 Tomislav Bergant, inž. elektr.
E-0406 Ernest Mlakar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0407 Rudolf Zemljič, inž. elektr.
E-0408 Anton Mohar, univ. dipl. inž. elek-

tr.
E-0409 Martin Žagar, univ. dipl. inž. elek-

tr.
E-0410 Marko Kocjančič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0411 Zvonko Bajec, univ. dipl. inž. elek-

tr.
E-0412 Ludvik Bambič, inž. elektr.
E-0413 Anton Likar, univ. dipl. inž. elektr.
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E-0414 Borut Baša, univ. dipl. inž. elektr.
E-0415 Emil Moškon, univ. dipl. inž. elek-

tr.
E-0416 Aleš Napast, univ. dipl. inž. elek-

tr.
E-0417 Igor Žerovnik, inž. elektr.
E-0418 Vinko Križmančič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0419 Stanislav Tomšič, inž. elektr.
E-0420 Branimir Jovanović, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0421 Janko Jošt, inž. elektr.
E-0422 Mladen Tešnjak, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0423 Dušan Jordan, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0424 Bernad Tirić, inž. elektr.
E-0425 Drago Pavlič, univ. dipl. inž. elek-

tr.
E-0426 Jože Palčnik, univ. dipl. inž. elek-

tr.
E-0427 Bogomir Čufer, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0428 Bojan Pajtler, univ. dipl. inž. elek-

tr.
E-0429 Marjan Kržišnik, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0430 Bojan Trebičnik, inž. elektr.
E-0431 Stanislav Koprivšek, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0432 Peter Jerin, univ. dipl. inž. elektr.
E-0433 Zdravko Jereb, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0434 Lovro Čarman, inž. elektr.
E-0435 Nikolaj Torkar, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0436 Mitja Veronek, univ. dipl. inž. elek-

tr.
E-0437 Mag. Janez Debeljak, univ. dipl.

inž. elektr.
E-0438 Igor Perne, inž. elektr.
E-0439 Zdravko Obradovič, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0440 Blaška Borovšak, inž. elektr.
E-0441 Andrej Ogrinec, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0442 Ladislav Koprivec, inž. elektr.
E-0443 Martin Orehek, inž. elektr.
E-0444 Jurij Božič, univ. dipl. inž. elektr.
E-0445 Milan Jugovic, inž. elektr.
E-0446 Igor Trontel, inž. elektr.
E-0447 Vladimir Perić, univ. dipl. inž. elek-

tr.
E-0448 Marjan Peljhan, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0449 Franc - Jožef Oštir, inž. elektr.
E-0450 Dušan Pajić, univ. dipl. inž. elektr.
E-0451 Boris Cajnko, univ. dipl. inž. elek-

tr.
E-0452 Srečko Umek, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0453 Tomaž Tekavec, univ. dipl. inž.

elektr.
E-0454 Miha Mahorič, univ. dipl. inž. elek-

tr.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A - številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,

E - številka v matični sekciji elektro inže-
nirjev,

T - številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,

ne izklicne cene na žiro račun Občine Gro-
suplje št. 50130-630-810272 s pripisom
za dražbo – poslovni objekti, v roku 15 dni
po objavi javne dražbe v Uradnem listu Re-
publike Slovenije in v istem roku oddati na
naslov Občine Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje pisno prijavo v zapečateni ku-
verti z oznako “za javno dražbo – Bambič”.
V  pisni  prijavi  se  navedejo  natančni
podatki  dražitelja  in  priloži  kopija  vplači-
la  varščine.

7. Uspeli dražitelj mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v 10 dneh po javni dražbi,
ter plačati izklicno ceno v roku 8 dni po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe, sicer se
šteje, da je odstopil od nakupa. V tem pri-
meru plačana varščina zapade v korist pro-
dajalca. Plačana varščina zapade v korist
prodajalca tudi v primeru iz drugega odstav-
ka 4. točke tega razpisa.

Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
bo varščina vrnjena brez obresti v roku 5
dni po javni dražbi.

8. Kupec mora plačati davek na promet
nepremičnin, kakor tudi vse stroške v zvezi
s kupoprodajno pogodbo in prenosom last-
ništva.

9. Najmanjši znesek za katerega draži-
telj lahko dvigne izklicno ceno je 100.000
SIT.

10. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne odproda zemljišča nobenemu dražitelju.
V tem primeru bo dražiteljem vrnil varščino v
roku 5 dni po javni dražbi brez obresti.

11. Ustna javna dražba bo v torek, 17.
11. 1998 ob 10. uri v prostorih Občine
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje – sej-
na soba (I. nadst.).

12. Vse informacije so na voljo v času
uradnih ur na Uradu za splošne zadeve Ob-
čine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje
ali po tel. 061/761-211. Po predhodni na-
javi je možen tudi ogled zemljišča.

Občina Grosuplje

PI - seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.

Inženirska zbornica Slovenije

Št. 465-63/98 Ob-7696
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-

suplje, objavlja na podlagi 47. člena zakona
o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97)
in odloka o načinu, pogojih in postopku za
oddajo stavbnega zemljišča (Ur. l. SRS, št.
1/87, 46/87 in 9/89) ter sklepa Občin-

skega sveta občine Grosuplje z dne 28. 1.
1998

javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča v k.o.

Grosuplje – naselje
1. Predmet prodaje je stavbno zemljišče,

in sicer:

Parc. Izmera Izklicna cena Akontacija Izklicna cena
št zemljišča komunalnega skupaj

prispevka

1910/2 2736 m2 15,516.403 SIT 10,345.745 25,862.148

Zemljišče je namenjeno za realizacijo
predvidenega zazidalnega načrta “Pri Bam-
biču”, zato mora dražitelj k pisni prijavi pred-
ložiti sporazum o soinvestitorstvu z nosil-
cem projekta Elektrotehniško podjetje,
d.o.o., Grosuplje, Cesta na Krko 9, ki je
lastnik pretežnega dela zemljišča v predvi-
denem zazidalnem načrtu.

2. Podrobnejše lokacijske in gradbene
pogoje za gradnjo poslovnega objekta bo
določil pristojni upravni organ z lokacijskim
in gradbenim dovoljenjem. Stroške pridobi-
tve lokacijskega in gradbenega dovoljenja
nosi kupec.

3. V izklicni ceni zemljišča ni zajeta od-
škodnina zaradi spremembe namembnosti
zemljišča, ki jo plača kupec po izdaji loka-
cijskega dovoljenja.

Akontacija komunalnega prispevka je do-
ločena za 1.810 m2 uporabne površine ob-
jekta in zajema sorazmerni del stroškov iz-
gradnje kanalizacijskega in vodovodnega
omrežja ter dovoznih poti. Komunalni pri-
spevek ne zajema stroškov izvedbe priključ-
kov in priključnih taks na komunalne objek-
te in naprave.

4. Rok za začetek gradnje je eno leto po
sprejetju zazidalnega načrta.

Če kupec ne začne gradnje v predpisa-
nem roku, je dolžan zemljišče vrniti Občini
Grosuplje, oziroma lahko Občina Grosuplje
zahteva razveljavitev pogodbe.

5. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne osebe, ki imajo sedež na območju Re-
publike Slovenije in fizične osebe, ki se iz-
kažejo s potrdiom o državljanstvu Republike
Slovenije.

Zastopniki fizičnih oseb morajo na javni
dražbi predložiti pisno pooblastilo. Zakoniti
zastopniki pravnih oseb pa morajo poleg
pisnega pooblastila predložiti še overjen iz-
pis iz sodnega registra.

6. Dražitelji morajo pred pričetkom
dražbe vplačati varščino v višini 10% skup-

Ob-7776
Zeleni Slovenije preklicujemo dve štam-

piljki, ki sta pravokotne oblike, na katerih je
drugo pod drugim vpisano Zeleni Slovenije,
v desnem kotu pa je enkrat številka 02,
enkrat pa številka 03.

Št. 31/98 Ob-7675
Ministrstvo za znanost in tehnologijo,

Ljubljana, Slovenska 50,
objavlja

obvestilo o razpisu za prijavo sode-
lovanja pri novih projektih evropskega pro-
grama industrijsko-razvojnih raziskav
EUREKA,

ki jih je objavil Sekretariat Programa EU-
REKA iz Bruslja v okviru obveznega
30-dnevnega kroženja vseh novih predlo-
gov projektov med 26 evropskimi državami
– članicami EUREKE, pri katerih lahko so-
delujejo tudi zainteresirane organizacije iz
Republike Slovenije, članice EUREKE:
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1. EU 1679 »A logistic centre at the
point of the track gauge change
1520/1435 in East-West transport systems
– TRANSCELOG (DEF)«

2. EU 1828 »Design and production of
a low voltage, high torque, low speed,
brushless dc motor with integrated control-
ler – BRUSHLESS 12-24«

3. EU 1894 »Knitting machine (MATRI):
Next generation of flat knitting machines –
MATRI«

4. EU 1907 »Definition of a new system
for reinforcement welding on thermoformed
carpets in cars – GEAFCAR«

5. EU 1947 »Control and improvement
of vintage wine based on an innovative sys-
tem of barrel storage and handling – CASK«

6. EU 1993 »PISCIS – Prototype of an
integrated system for coastal ocean intensi-
ve sampling – PISCIS«

7. EU 2007 »Flexible, environ-
ment-friendly packing system using advan-
ced vision technology and recyclable/ho-
mogeneous materials – PACK 2000«

8. EU 2011 »Development of a new doc-
king/undocking technology as a key to a
modular terrestrial transport system – DMU«

9. EU 2014 »Energy and environment
carpet production – EEFCAP«

10. EU 2018 »Innovative packaging
technology using a new spicy smoke con-
densate creating new and healthy food pro-
ducts – PAST-SPICE«

11. EU 2023 »Information technology
for European advancement – ITEA«

12. EU 2028 »Advanced technologies
applied to a robotised manufacturing cell
for the production of shaped parts for furni-
ture – MARCEL«

13. EU 2034 »Development of software
for calculation and critical situation analysis
in complex thermohydraulic networks –
HYDNET«

14. EU 2038 »New technology for di-
rect electroplating of a new generation of
environmentally-friendly plastics – DEPOP«

15. EU 2039 »Fog detection and dri-
vers’ warning system – SIGNAFOG«

16. EU 2045 »Sedimentology, siesmics,
imagery, bathymetry – SIMBA«

17. EU 2046 »Thermoelectric genera-
tor for the production of electricity from ex-
haust hot gas – THERMOGEN«

18. EU 2049 »Development of dynamic
membranes for use on wastewater produ-
ced by the textile industry – DYNAMIC
MEMBRANES«

19. EU 2050 »Temperable coatings for
large area architectural and automotive gla-
zing – TEMPCOAT«

20. EU 2051 »Most appropriate tech-
nologies for the re-use of dyeing effluents –
TEXTEFUSE«

21. EU 2053 »Recycling of polyester fi-
bre production wastes by a thermomecha-
nical method – PET-RECYCLE«

22. EU 2058 »Six month dietary carci-
nogenicity study with phenobarbital in trans-
genic mice – TRANSGENIC MICE«

23. EU 2059 »Feasibility study on the
use of radiolabelled peptides for the detec-
tion/therapy of human (metastatic) prostate
cancer – PEPTISEARCH-SST-1«

24. EU 2060 »Surfacing techniques for
advanced ledeburitic steel and hard mate-
rials – SURTELEM«

25. EU 2061 »Magnetic resonance ima-
ging procedures for the assessment of car-
diac function at rest and under stress –
INCA-MRI«

26. EU 2062 »CHIPPER++ multi-purpo-
se, multi-market chip card infrastructure –
CHIPPER++«

27. EU 2064 »Design and implementa-
tion of high frequency static power conver-
ters – HFR-CONV«

28. EU 2066 »Optimisation of design
and operation of municipal solid waste
steam boilers – WASTEN«

29. EU 2067 »Development of a new
multi-spindle automatic lathe – VNVSA«

30. EU 2068 »Pilot environmental moni-
toring system for water reservoirs – EN-
MOS«

31. EU 2070 »Smart on the bus fleet –
SBUS (DEF)«

32. EU 2074 »European generation of
competitive core materials – EUROCORE-
MAT«

33. EU 2077 »PEEK (poly-ther-ether-ke-
ton)-lined stainless steel tubes for chroma-
tographic use – PEEK-LINE«

34. EU 2078 »Diamond wire cutting
(DWC) system for all sorts of materials used
in heavy constructions – REMOTE
DW-CUTTING«

35. EU 2079 »Development of a new
sweetener salt based on aspartame and
acesulfame-K – TWINSWEET«

36. EU 2080 »Preparation of mass sen-
sitive immunosensors and single layer mul-
ti-enzyme electrodes by plasma polymeri-
sation – PLASMA-BIOSENSE«

37. EU 2081 »Building maintenance un-
der the aspect of environment and ecology
– MAINTENVIR«

Vsi našteti predlogi projektov so v skladu
z Eurekinimi pravili trenutno v 30-dnevnem
kroženju, ki poteče 10. NOVEMBRA 1998.
Do tega roka je možno tudi prijaviti interes
za morebitno sodelovanje neposredno pred-
lagatelju posameznega projekta, čigar na-
slov je razviden iz projektnega dokumenta.

Podrobnejše informacije o vključevanju v
objavljene predloge Eurekinih projektov dobi-
jo interesenti na MZT pri g. Albinu Babiču,
nacionalnem koordinatorju za EUREKO, po
telefonu 061-1311-107, faxu 302-951, e-po-
šta: albin@vedana.mzt.si; pri imenovanem do-
bijo interesenti tudi kopije posameznih pro-
jektnih dokumentov na podlagi pisne vloge.

Sodelovanje pri projektih EUREKA temelji
izključno na lastnih ali nacionalnih virih financi-
ranja, torej se lahko v načelu prijavijo za sode-
lovanje pri posameznih projektih samo organi-
zacije, ki razpolagajo s potrebnimi finančnimi
sredstvi iz lastnih virov ali že imajo ustrezne
nacionalne raziskovalno-razvojne projekte.

V skladu z določbami pravilnika o finan-
ciranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega in tehnološkega sodelovanja
(Ur. l. RS, št. 62/96 in 11/98) pa bo Mini-
strstvo za znanost in tehnologijo subvencio-
niralo sodelovanje slovenskih gospodarskih
družb v objavljenih projektih v višini do 25%
vrednosti slovenskega deleža v posamez-
nem projektu, vendar največ v znesku do
12,000.000 tolarjev letno na projekt. V pri-

meru sodelovanja več slovenskih gospodar-
skih družb pri istem Eurekinem projektu, se
bo subvencija delila po enakih kriterijih na
vse sodelujoče organizacije.

Podrobnejše podatke o programu EU-
REKA lahko dobijo interesenti na internetu
http//www.eureka.be.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Bajraktarević Arslan, Povšetova ulica 16,
Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
41-445/94, mat. št. reg. 5277363, izdan
30. 9. 1994 na ime Bajić Duško. s-73088

Intereuropa, Letališka 35, Ljubljana, pre-
klicuje potrdilo za registarcijo uvoženega vo-
zila VW Polo Variant 1.6 po carinski dekla-
raciji 21623, št. šasije
WVWZZZ6KZWR527644, tip motorja AEE.
s-73319

Interevropa, Letališka 35, Ljubljana, pre-
klicuje potrdilo za registracijo uvoznega vo-
zila VW POLO Classic 1.6 po carinski de-
klaraciji 21623, št. šasije
WVWZZZ6KZWR545768, tip motorja AEE.
s-73321

Kokalj Milan, Tomanova pot 11, Morav-
če, preklicuje obrtno dovolenje, št.
017253/3635/00-06/1995 z dne 6. 3.
1995. s-73365

Ogorevc Nataša, Opekarska ulica 10,
Brežice, preklicuje osebno izkaznico št.
21155. p-73081

Pak Ferdinand, Mladinska 3, Rogaška
Slatina, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
054-599/94, izdan 27. 12. 1994.
p-73074

Šabič Muharem, C. na Markovec 13,
Koper, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
17/II/3-1515/95, izdan 1. 3. 1995.
g-73105

Šavran Elida, Gračišče 24, Gračišče,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
17/3-2461/98. g-73333

Ustanova Fundacija Gea 2000, Beethov-
nova 7, Ljubljana, preklicuje štampiljko z
napisom USTANOVA FUNDACIJA GEA
2000 Beethovnova 7, 1000 Ljubljana-mo-
dre barve. s-73190

Zlatarstvo-Kalin Milan, Novomeška 6,
Šentjernej, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 038-1203-94. g-73197

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice

Babič Robert, Ulica Sergeja Mašere 3, Ko-
per, potni list št. BA 229219. g-73052

Baič Antonija, Neubergerjeva 12, Ljublja-
na, potni list št. AA 596423. s-73286

Baič Darijo, Neubergerjeva 12, Ljubljana,
potni list št. BA 218706. s-73287



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 73 / 30. 10. 1998 / Stran 6959

Barukčić Albert, Vojkova ulica št. 3, Diva-
ča, potni list št. BA 027875, izdala UE Seža-
na. p-73032

Batista Josip, Partizanski hrib 4, Ilirska Bi-
strica, osebno izkaznico št.
0501921500199. g-73165

Belak Valerija Ema, Vojkova 11, Ljubljana,
potni list št. AA 313506, izdala UE Ljubljana.
s-73047

Belič Jadran, Marezige 80 a, Koper, potni
list št. BA 420896. g-73220

Berlec Danica, Bazoviška 1, Kamnik, potni
list št. BA 220400. s-73186

Bitežnik Tanja, Prvomajska 108, Nova Go-
rica, potni list št. BA 424297. g-73378

Božić Dijana, Cesta v Zg. Log 24/A, Ljub-
ljana, potni list št. BA 561025. s-73313

Božič Ljuba, Šempas 17c, Šempas, potni
list št. AA 350090, izdala UE Nova Gorica.
g-73164

Boštjančič Karmen, Deskle, Ul. P. Skalar-
ja 10, Anhovo, maloobmejno prepustnico, št.
AI 102295. g-73385

Brainich Vinicio, Jadranska 4, Ankaran, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 67594. g-73379

Brainich Vinicio, Jadranska c. 4, Ankaran,
potni list št. BA 400797. g-73382

Bratušek Rajmund, Gajštova ul. 6, Mari-
bor, potni list št. BA 371290. p-73042

Brec Jakob, Trubarjeva 13, Izola, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 109868. g-73387

Brecelj Bojan, Gradaška 26, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 637497, izdala UE Ljubljana.
s-73183

Brecelj Jon, Gradaška 26, Ljubljana, potni
list št. BA 664430, izdala UE Ljubljana.
s-73182

Bricelj Avgust, Slavina 37, Postojna, potni
list št. AA 4230. p-73049

Bušelič Hostnik Tanja, Cesta Jaka Platiše
3, Kranj, potni list št. BA 615685, izdala UE
Kranj. p-73008

Bušelič Rok, Cesta Jaka Platiše 3, Kranj,
potni list št. BA 800999, izdala UE Kranj.
p-73007

Cetin Mojca, Mrše 1, Materija, potni list št.
BA 568969, izdala UE Sežana. p-73031

Cunder Vesna, Vojkova 77, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 465418. s-73392

Cunder Zoran, Vojkova 75, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 586954. s-73393

Cvilak Ana, Trg revolucije 3, osebno izkaz-
nico, št. 95445. p-73046

Čančula Irenka, Šarhova 101, Maribor,
osebno izkaznico, št. 5355. p-73014

Čovran Tomica, Vodeniška cesta 20, Ko-
stanjevica na Krki, potni list št. AA 560464,
izdala UE Krško. p-73076

Črnič Julijana, Celovška 163, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 72742. s-73171

Črv Andrej, Zgornja Dobrava 6, Domžale,
potni list št. AC 001213, izdalo Ministrstvo za
Zunanje zadeve. s-73144

Demiri Merita, Slovenska ul. 13, Maribor,
potni list št. BA 733517. p-73041

Drobež Iztok, Pot v Hribec 9, Ljubljana,
potni list št. BA 145137, izdala UE Ljubljana.
s-73147

Drobež Mojca, Pot v Hribec 9, Ljubljana,
potni list št. BA 155171, izdala UE Ljubljana.
s-73148

Erjavec Radivoj, Tugomerjeva 16, Ljublja-
na, potni list št. AA 225173, izdala UE Ljublja-
na. s-73320

Fabjan Ida, Bate 21a, Grgar, potni list št.
AA 844688, izdala UE Nova Gorica. g-73163

Feltrin Katjuša, Gregorčičeva 1, Deskle,
potni list št. AA 781243, izdala UE Nova Gori-
ca. g-73226

Fijavž Aleš, Stranice 125, Stranice, potni
list št. 152675, izdala UE Slovenske Konjice.
p-73071

Fortuna Alojz, Dekani 127, Dekani, potni
list št. AA 85576, izdala UE Koper. g-73159

Gladović Sašo, Erjavčeva ulica 25, Celje,
potni list št. BA 830227. p-73013

Glavan Rozalija, Smerdujeva 49, Ljublja-
na, preklic potnega lista, objavljen v UL, št.
47/98. s-73065

Glavnik Metod, Podkraj 19d, Velenje, pot-
ni list št. AA 001106, izdala UE Velenje.
p-73036

Gradišnik Stanko, Šober 2A, Bresternica,
potni list št. BA 295515, izdala UE Maribor.
p-74027

Grašič Danilo, Mariborska c. 13, Maribor,
potni list št. BA 85474. s-73314

Grm Bojan, Podpeč 4 a, Videm Dobrepo-
lje, potni list št. AA 551974. s-73394

Hartner Marjeta, Šolska ulica 10, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 20432.
g-73304

Horvat Aleksander, Trubarjeva 81, Ljublja-
na, potni list št. AA 144338, izdala UE Ljublja-
na. s-74019

Humar Peter, Vipavska c. 78, Rožna doli-
na, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico
AI 75374, izdala UE Nova Gorica. g-73158

Iskra Anton, Begunje na Gorenjskem 52a,
Begunje, potni list št. AA 255247, izdala UE
Radovljica. g-73228

Ivković Sladžana, Grafenaverjeva 41, Ljub-
ljana, potni list št. BA 560673. s-73311

Jereb Dragica, Stantetova ulica 5, Ivančna
Gorica, potni list št. BA 458360. s-73058

Jezovšek Vladimir, Riharjeva 28, Ljublja-
na, potni list št. AA 454985. s-73077

Kalapčiev Marija, Lucija, UL. XXX divizije
16, Portorož, potni list št. AA 516668.
g-73293

Kalapčiev Peter, Lucija, Ul. XXX. divizije
16, Portorož, potni list št. AA 516667.
g-73289

Kalapčiev Vani, Lucija, Ul. XXX. divizije 16,
Portorož, maloobmejno prepustnico, št. AI
142692. g-73291

Kalinski Alenka, Rožna ulica 26, Šenčur,
potni list št. AA 115741, izdala UE Kranj.
p-73024

Kalinski Erik, Rožna ulica 26, Šenčur, pot-
ni list št. AA 300290, izdala UE Kranj.
s-73136

Kalinski Peter, Rožna ulica 26, Šenčur,
potni list št. BA 381282, izdala UE Kranj.
s-73137

Kirin Anton, Linhartov trg 17, Radovljica,
potni list št. AA 034754, izdala UE Radovljica.
s-73181

Kirič Albin, Dobrava 13/b, Ormož, potni
list št. AA 481765. g-73383

Klanjšek Dušanka, Cankarjeva 80, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
139499. g-73294

Kljujič Pane, Vojkova 85, Ljubljana, potni list
št. AA 938627, izdala UE Ljubljana. s-73046

Koban Jožef, Prušnikova 44, Maribor, pot-
ni list št. BA 77886, izdala UE Maribor.
p-73092

Kokalj Ludvik, Kidričeva c. 24, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 422774, izdala UE Škofja
Loka. s-73040

Komorski Drago, Cvetkova 19, Murska So-
bota, potni list št. AA 129965, izdala UE Mur-
ska Sobota. p-73063

Kovačevič Vukič, Jakčeva 2, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 761487. s-73050

Kovačič Aljonka, Podlimbarskega 43, Ljub-
ljana, potni list št. AA 215912. s-73142

Kovačič Franc, Goriška ulica 11, Maribor,
potni list št. BA 210072, izdala UE Maribor.
p-73090

Krasniqi Xhafer, Vevška cesta 48, Ljublja-
na, potni list št. AA 597139, izdala UE Ljublja-
na. s-73282

Krump Anton, Trg Borisa Kidriča 2, Mari-
bor, potni list št. AA 242326, izdala UE Mari-
bor. p-73035

Kukovec Klavdija, Obrtniška ul. 12, Treb-
nje, potni list št. BA 807147. s-73189

Kuntarič Vincenc, Koroškega bataljona 3,
Ljubljana, potni list št. BA 853421. s-73316

Kurtinovič Gorana, Rusjanov trg 1, Ljublja-
na, potni list št. BA 679713, izdala UE Ljublja-
na. s-73201

Lavrič Igor, Kristanova ulica 4, Ljubljana,
potni list št. AA 081402, izdala UE Ljubljana.
s-73140

Majdič Ivan, Učak 6, Domžale, potni list št.
BA 399372, izdala UE Domžale. s-73042

Majetić Nejad, Steletova cesta 25, Kam-
nik, potni list št. BA 792488. s-73306

Malbaša Milan, Miličinskega ulica 11, Ce-
lje, potni list št. BA 684410, izdala UE Celje.
p-73089

Mavrič Ana, Liminjanska cesta 83, Lucija,
potni list št. BA 404387, izdala UE Piran.
g-73170

Maček Tomaž, Ojstro 2, Laško, potni list
št. AA 886170. s-73299

Mlakar Gašper, Podbrdo 71, Podbrdo,
potni list št. BA 544025. p-73011

Molitor Frančiška, Škerbotova 9, Ruše,
potni list št. AA 253371, izdan 11. 9. 1992 v
MZZ RS. p-73072

Muhič Jožef, Ul. Pinka tomažiča 3, Seža-
na, potni list št. BA 625001, izdala UE Seža-
na.- p-73066

Murko Jezovšek Melita, Riharjeva 28, Ljub-
ljana, potni list št. AA 454203. s-73078

Musa Aza, Bevkova ulica 5, Žalec, potni
list št. AA 666376. p-73051

Musić Numan, Stari log 47, Pragersko,
potni list št. BA 286186. s-73073

Nograšek Metod, Valvazorjev trg 19, Litija,
potni list št. AA 838546, izdala UE Litija.
s-73072

Nose Katja, Ul. Juša Kozaka 3, Ivančna
Gorica, potni list št. BA 310747. s-73155

Omerović Amir, Cankarjeva ul. 7, Celje,
potni list št. BA 240473. p-73016

Omerović Razija, Zvezna 5, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 452758. s-73109

Orehek Marjan, Domaljevac, Bosna in Her-
cegovina, potni list št. BA 328140. s-73067

Ošabnik Samo, Brtoncljeva 9, Kranj, potni
list št. BA 748634, izdala UE Kranj. s-73184

Pantar Matej, Dogoška 69, Maribor, potni
list št. BA 243352, izdala UE Kočevje.
s-73043

Pelcl Milan, Črešnjevci 235, Gornja Rad-
gona, potni list št. BA 278127. p-73025

Peršolja Veljko, Hruševje 11, Dobrovo,
potni list št. BA 42535. g-73375

Peršolja Veljko, Hruševje 11, Dobrovo, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 65294. g-73376

Peterlin Janja, Mestni log V/5, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 57805. s-73049

Pešić Tomo, Celovška cesta 140, Ljublja-
na, potni list št. BA 834121. s-73372

Pihler Urban, Strma ul. 4, Poljčane, potni
list št. BA 815112. p-73056

Pirjevec Suzana, Orlek 36a, Sežana, potni
list št. AA 120985, izdala UE Sežana.
p-73065

Podgornik Blanka, Ul. Ivana Regenta 4,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 7926. g-73386
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Porenta Darja, Begunjska ulica 13, Kranj,
potni list št. BA 157078. s-73002

Pust Marko, Gabrje 92, Dobrova, potni list
št. BA 735729, izdala UE Ljubljana. s-73200

Radilovič Sašo, Trubarjeva 23 a, Ljublja-
na, potni list št. AA 59425. s-73373

Repar Mojca, Cesta na Ostrožno 83/a,
Celje, potni list št. BA 240571, izdala UE
Celje. p-73028

Rigl Peter, Vošnjakova 10, Ljubljana, potni
list št. BA 589500. s-73053

Rotner Rajko, Pot k ribniku 22, Ljubljana,
potni list št. AA 311504. s-73366

Rozman Marjan, Polje 5 B, Bohinjska Bi-
strica, potni list št. BA 0446101. s-73187

Ružicka Renata, Dogoška c. 69, Maribor,
potni list št. AA 371975, izdala UE Kočevje.
s-73044

Sabljak Dominik Josip, Šentrupert 13, Šen-
trupert, potni list št. AA 130994. s-73154

Selimović Alisa, Jakčeva 43, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 638311. s-73069

Selimović Nusret, Jakčeva 43, Ljubljana,
potni list št. AA 465481. s-73068

Simić Anđa, Celovška 142, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 800450, izdala UE Ljubljana.
s-73070

Sirk Matej, Velika Kostrevnica 34, Litija,
potni list št. AA 670381. s-73221

Stopajnik Ana, Pot ob Homšnici 24, Slo-
venj Gradec, osebno izkaznico, št. 60576.
g-73303

Škalički Milena, Gozdna ul. 1, Rogaška
Slatina, potni list št. BA 306196, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. p-73006

Škerjanc Marjan, Nade Ovčakove 23, Ljub-
ljana, potni list št. AA 537116, izdala UE Ljub-
ljana. s-73037

Škrlj Darja, Turjak 13, Turjak, potni list št.
BA 796125, izdala UE Ljubljana. s-73249

Šoško Franc, Žejno 13a, Krška vas, potni
list št. AA 488578, izdala UE Brežice. p-73091

Šrot Božidar, Čečovje 24, Ravne, potni list
št. AA 341806, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. g-73227

Šteger Miha, Kovačičeva c. 20, Grosup-
lje, potni list št. BA 678423. s-73369

Šteger Milena, Kovačičeva 20, Grosuplje,
potni list št. AA 551604. s-733712

Šteger Zdravko, Kovačičeva 20, Grosup-
lje, potni list št. BA 724371. s-73370

Štrancar Ksenija, Plače 57, Ajdovščina,
potni list št. BA 012238, izdala UE Ajdovšči-
na. g-73160

Štrancar Nevenka, Plače 57, Ajdovščina,
potni list št. BA 245315, izdala UE Ajdovšči-
na. g-73162

Torkar Marko, Nadižarjeva ulica 13, Kranj,
potni list št. BA 025932. s-73150

Ulčar Peter, Šolska 61, Kamnik, potni list
št. AA 884145. s-73381

Urana Tadej, Gregorčičeva 6, Ljubljana,
potni list št. AA 274280, izdala UE Ljubljana.
s-73095

Vilhelm Darinka, Savska 1, Ljubljana, oseb-
no izkaznico št. 4761. s-73032

Virant Nataša, Pod hribom, C. II/32, Gro-
suplje, potni list št. AA 943971, izdala UE
Grosuplje. g-73168

Wagner Aleksandra, Kratka ul. 11, Mari-
bor, potni list št. BA 733766, izdala UE Mari-
bor. p-73033

Zajec Marta, Drenov grič 119, Vrhnika,
potni list št. AA 861565. s-73255

Zupan Marija, Maistrova 13, Radovljica,
potni list št. AA 173724. g-73178

Žarković Suzana, Sergeja Mašere 9, Ko-
per, maloobmejno prepustnico, št. AI 56271.
g-73295

Žohar Karmen, Kersnikova ulica 52, Celje,
potni list št. AA 276380. p-73052

Ademi Omer, Prule 8, Ljubljana, osebno
delovno dovoljenje, št. 0424477571.
s-73324

Ahlin Manca, Izgorje 4, Žiri, indeks Fakul-
tete za arhitekturo, št. 25005772, izdan leta
1996. s-73305

Ametaj Kadri, Ul. Nadgoriških borcev 39A,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0424475835. s-73397

Andreas Vida, Čentiba 12, Lendava, oseb-
no izkaznico, št. 38490. p-73048

Antin Tihomir, Gregorčičeva 12, Izola, de-
lovno knjižico, izdano v Izoli. g-73014

Antonič Tatjana, Mariborska cesta 146,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 31043.
p-73082

Arko Sonja, Krivec 46, Ljubljana, maturi-
tetno spričevalo Srednje tehnične papirne šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1978, na ime Ogulin
Sonja. s-73145

Atanacković  Nataša,  Jadranska  ulica
16,  Ljubljana,  vozniško  dovoljenje,  kat.
BGH, št. S 1013537, št. reg. 204099.
s-73057

Ažman Maja, Zgornja Lipnica 11, Kamna
Gorica, vozovnico, št. 12080549, izdal Alpe-
tour Škofja Loka. g-73013

Baiee Ali Maj, Polje 352, Ljubljana, spriče-
valo 2. letnika Srednje trgovske šole v Ljublja-
ni, izdano leta 1998. s-73180

Balažic Robert, Polje cesta XXXII 37, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
43163, št. reg. 166056. s-73334

Barle Bojan, Jenkova 16, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 4415, izda-
la UE Postojna. p-73002

Bartolič Heidi, Kampel 23/d, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 43058, izdala UE
Koper. g-73102

Baruca Renato, Kajuhova 2, Piran, voz-
niško dovoljenje, št. 9948. g-73259

Belič Jadran, Marezige 80 A, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDE, št. 30006.
g-73115

Bernard Valerija, Stirpnik 13, Selca, spri-
čevalo za šolsko leto 1996/97. g-73015

Berčič Aleš, Gradnikova 79, Radovljica,
vozniško dovoljenje, št. 25544. g-73213

Bezovnik Zalika, Raduha 17, Luče ob Sa-
vinji, zaključno spričevalo. g-73025

Blatnik Marjan, Žabjek 23, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 10577, izda-
la UE Zagorje ob Savi. g-73111

Bogovič Milena, Dolenja vas 20, Krško,
spričevalo 1. letnika Srednje kmetijske šole
Sevno pod Trško goro 13 Novo mesto, izdano
leta 1994. g-73005

Bohanec Pavla, Logarovci 20, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje. p-73029

Borkovič Dejan, Ravne 17/a, Tržič, vozov-
nico za relacijo Ravne-Kranj. g-73279

Brežnik Anton, Gorica 37, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 4306. p-73043

Brglez Ivo, Straža 5, Oplotnica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 16754. g-73265

Brovč Majda, Bukovčeva 41, Domžale, po-
trdilo o lastništvu 18 delnic 3. emisije M ban-
ke, št. 01130340. s-73241

Budja Marko, Sp. Ivanjci 14/a, Spodnji
Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 13299,
izdala UE Gornja Radgona. g-73118

Burl Urh, Karlovška cesta 7, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1250075,
reg. št. 196365, izdala UE Ljubljana. s-73066

Bučar Matjaž, Brodarska 8, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1246042, izdala
UE Litija. s-73312

Cenar Franc, Cesta 25, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 17910. p-73062

Cimerman Milan, Trg Rivoli 4, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BEGH, št. S 601232,
št. reg. 16077, izdala UE Kranj. g-73331

Colnar Robert, Arkova 15, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 21904.
s-73240

Cunder Danica, Hacquetova ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
925770, reg. št. 158939, izdala UE Ljublja-
na.

Cvetko Dragan, Malija 111, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6353, izdala UE
Izola. g-73264

Cvitković Branko, Tribuče 55, Črnomelj,
spričevalo PKŠ Črnomelj. g-73341

Ćosić Davor, Kettejeva 5, Izola, zavaroval-
no polico 1-AO, št. 0542681. g-73335

Čater Vinko, Liboje 17, Petrovče, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 357582.
p-73018

Čeberlin Marta, Studence 7, Hrastnik, spri-
čevalo o končani OŠ v Trbovljah, izdano na
ime Alauf Marta. g-73034

Černilec Marjan, Podbrezje 57, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S 114898,
št. reg. 34040, izdala UE Kranj. g-73113

Čičkovič Živkovič Ljubica, Kolomban 48,
Ankaran, spričevalo o končani OŠ Dr. Aleš
Bebler Primož-Hrvatini. g-73208

Čolič Igor, Bogomira Magajne 5, Divača,
delovno knjižico, št. 1060376, ser. št.
0348842. g-73100

Džaferović Esad, Čopova 23, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 10710.
p-73009

Debelak Janez, Skalica 15, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 807993,št. reg.
34466. g-73339

Dekovič Branislav, Rimska pl. 5, Ptuj, potr-
dilo o znanju CPP, št. 7244, izdala UE Ptuj.
g-73024

Devtič Robert, Deteljica 5, Tržič, vozniško
dovoljenje. g-73012

Dewa Marija Ana, Cesta v Rožno dolino 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
737134, št. reg. 27999. s-73191

Djurdjević Dobrila, Cesta komandanta Sta-
neta 32, Medvode, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 481146, št. reg. 173288.
s-73292

Dlouhy Valerija, Panonska ul. 5, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8681, izdala UE Gornja Radgona. g-73256

Dobravec Miran, Seidlova 68, Novo mesto,
spričevalo Srednje šole za miličnike, št. 184/4.
g-73217

Donko Terezija, Brilejeva 21, Ljubljana, spri-
čevalo o končani OŠ Žužemberk, izdano leta
1972. g-73033

Došler Dejan, Gozdna ulica 14, Rogaška
Slatina, dijaško mesečno vozovnico, št.
030011. s-73391

Dražnik Silva, Kotlje 207, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14875, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-73267

Dragar Janez, Drinova 6, Domžale, vozniško
dovoljenje, št. 2973/98-21. g-73011

Drempetič Janja, Kamnogoriška cesta 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1213218, št. reg. 221408. s-73361

Druge listine
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Drgan Mateja, Potoška vas 40b, Zagorje,
indeks Ekonomsko poslovne fakultete.
g-73275

Drnovšek Urška, Celovška cesta 177, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-73004

Drole Metka, Betonova 22, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 360942, št. reg.
23544, izdala UE Kranj. g-73119

Einspieler Antonija, Zoletova 5, Ljubljana,
vozovnico LPP, št. 1239. s-73400

Ećimović Sunčica, Pakrac, Hrvaška, dijaško
mesečno vozovnico, št. 31415. s-73098

Farkaš Jelka, Tavčarjeva 5, Dob, letno spri-
čevalo. g-73206

Farčnik Jože, Mandeljčeva 6, Kranj, du-
plikat vozniškega dovoljenja, kat. ABFGH, št.
S 1167634, št. reg. 6995, izdala UE Kranj.
g-73327

Ferenčič Tomaž, Lovrenc na Dravskem polju
108/A, Lovrenc na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 32315. g-73006

Fister Nuša, Prezrenje 3, Podnart, dijaško
izkaznico. g-73117

Foršček Igor, Cankarjeva 21, Tržič, voz-
niško dovoljenje. p-73064

Frangeš Anžej, Bohinjčeva ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010562, št. reg. 205372. s-73023

Frank Nada, Prvomajska ulica 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
688747, št. reg. 129098. s-73285

Friškovec Borut, Paka 6a, Vitanje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 10233. s-73096

Gabrovšek Viktor, Rožna 5, Idrija, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 224760, št. reg.
1286, izdala UE Idrija. p-73050

Gajo Drago, Bratovševa ploščad 10, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-73354

Gaspari Gregori, Rožna dolina, C. XIII/5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1106955, reg. št. 67268, izdala UE Ljublja-
na. s-73064

Gašparič Matej, Kobilje 34, Dobrovnik, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Murska Sobota,
izdano 1996. p-73059

Gerželj Ivo, Vrtovin, Ajdovščina, spričevalo
o zaključnem izpitu, št. 3108, izdano 19. 9.
1975. g-73143

Gerbec Blaž, Lipsen 25 b, Grahovo, vozov-
nico, št. 0010204, izdal Integral Notranjska
d.o.o. s-73071

Gjerkeš Dejan, Moša Pijade 10, Slovenska
Bistrica, spričevalo 8. razreda OŠ Pohorski
odred. g-73176

Glas Ksenija, Vranje 16, Sevnica, študent-
sko izkaznico št. 21552, izdala Visoka upravna
šola. s-73089

Glavač Simon, Melinci 116, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 34693, izdala
UE Murska Sobota. p-73061

Glavič Janez, Rožnik 14, Turjak, spričevalo
3. letnika Lesarske šole, izdano leta 1987.
g-73345

Globočnik Slavko, Jaka Platiše 5, Kranj,
spričevalo poklicne šole, Srednja strojna in
elektro šola Kranj, smer strojni mehanik, za
šolsko leto 1979/80. g-73352

Godec Marko, Ziherlova ulica 6, Ljubljana,
diplomo Srednje elektrotehnične šole v Ljublja-
ni, izdana leta 1988. s-73198

Golinar Boštjan, Celjska ulica 25, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 887533,
št. reg. 167129. s-73075

Gorela Rihard, Marezganskega upora 7,
Koper, vozniško dovoljenje, št. 13851, izdala
UE Koper. p-73004

Gorjanc Roman, Hrenovice 5, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 9743,
izdala UE Postojna. p-73010

Gornik Martina, Študljanska 34a, Domžale,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole
Rudolfa Maistra Kamnik, za šolsko leto
1992/93. g-73016

Gregorič Marija, Strma pot 14a, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 2886, izdala
UE Izola. g-73250

Gregorn Maja, Gatina 7, Grosuplje, spriče-
valo 1. letnika Trgovske akademije v Ljubljani,
izdano leta 1996. s-73062

Gregurec Damir, Zavrč 8b, Zavrč, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 27662, izdala UE
Ptuj. g-73027

Grm Pavel, Križevec 66, Stranice, spriče-
valo o zaključnem izpitu Avtomehanične šole.
g-73207

Hahn Sonja, Vanča vas 60/a, Tišina, spri-
čevalo 1. letnika Srednje trgovske šole, izdano
na ime Germič Sonja. p-73037

Hartman Ivo, Javornik 28, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5069, izdala UE Ravne na Koroškem. g-73106

Herega Boštjan, Trnava 20/a, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1005720,
izdala UE Žalec. g-73030

Horvat Boris, Borovci 2/b, Markovci, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFH, št. 22835, iz-
dala UE Ptuj. g-73021

Horvat Borko, Clevelandska 17, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 27007.
s-73290

Hosta Silva, Gor. Prekopa 14a, Kostanjevi-
ca na Krki, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
18588. p-73027

Hrovat Ivan, Solkan, Šolska 50, Solkan, voz-
niško dovoljenje. g-73129

Hudorovac Andrej, Ručetna vas, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9885, izdala
UE Črnomelj. p-73015

Ikanović Sokib, Habetova 7, Banoviči, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje gradbene
šole Ivana Kavčiča v Ljubljani. s-73248

Iskra Anton, Begunje 52 A, Begunje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7898. g-73216

Ivačič Erna, C.K.Ž. 29, Krško, spričevalo
2. letnika Poklicne šole, za šolsko leto
1972/73. g-73346

Jakša Ladislav, Velika čolnarska ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
894252, reg. št. 62399, izdala UE Ljubljana.
s-73350

Jakšič Jernej, Češnjice pri Zagradcu 39,
Zagradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20940. s-73212

Janša Nina, Strossmayerjeva ulica 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212280, št. reg. 220937. s-73395

Jančar Lidija, Tržna ulica 3, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Frizerske šole, iz-
dano 26. 6. 1979 na ime Vrabl Lidija.
s-73094

Jeglič Samo, Gorenja vas 56, Šmarješke
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
35507, izdala UE Novo mesto. g-73258

Jelaska Ana, Trebinjska 5, Ljubljana, obve-
stilo o uspehu 4. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 1998. s-73036

Jelovac Jaro, Trnovska 10, Ljubljana, in-
deks, št. 42243198, izdala Akademija za likov-
no umetnost. s-73396

Jeraj Helena, Dobruša 1 A, Vodice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1025462, št.
reg. 202683. s-73390

Jeram Matej, Poljane 8, Cerkno, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1090130, št. reg.
10770. p-73017

Jeranko Stanko, Cankarjeva 1, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo 1. letnika Srednje poklicne
šole za avtomehanike Celje. g-73377

Jereb Igor, Boharina 26 A, Zreče, osebno
izkaznico, št. 77250. p-73012

Jerman Marija, Senožeti 40, Dol pri Ljublja-
ni, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
135797, št. reg. 9794. s-73300

Jevnišek Jože, Cesta na Ostrožno 140A,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
1828. p-73034

Jović Ljubica, Javornik 42, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo o zaključnem izpitu, izdano
leta 1996. g-73128

Jurjevčič Miha, Šuligojeva c. 2, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15831, iz-
dala UE Grosuplje. s-73231

Jurkovič Simon, Boračeva 5, Radenci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10674, izdala
UE Gornja Radgona. g-73328

Kajzer Uroš, Tacenska cesta 64, Ljubljana,
zaključno spričevalo 8. razreda OŠ, izdalo Izo-
braževalno središče Miklošič Ljubljana.
s-73284

Kamnikar Ljudmila, Clevelandska ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
811949, reg. št. 142777, izdala UE Ljubljana.
s-73079

Kavaš Lidija, Panonska 21, Murska Sobo-
ta, študentsko izkaznico št. 18611, izdala Vi-
soka upravna šola. s-73236

Kavčič Marija, Volarje 37, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. S 122216, izdala UE Tolmin.
g-73125

Kenda Martin, Zatolmin 77, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 936145, izdala UE Tol-
min. g-73022

Kern Milenka, Vojkova cesta 77, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 972925,
št. reg. 2801. s-73380

Kerč Tanja, Prvomajska ulica 3, Litija, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1996. s-73271

Kijamet Sabiha, Kovinarska cesta 1 b, Kam-
nik, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje tr-
govske šole v Domžalah. s-73388

Kljun Jakob, Ul. Jana Husa 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 292705,
reg. št. 73715, izdala UE Ljubljana. s-73244

Klopčič Franci, Opekarska 20, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1895, izdala
UE Trbovlje. g-73020

Kocen Roman, Endliherjeva ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
89616, št. reg. 146460. s-73280

Kocjančič Nataša, Sp. Škofije 16, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 22972, izdala
UE Koper. g-73253

Kodele Stanko, Dolga Poljana 2/l, Vipava,
spričevalo 4. letnika Srednje pomorske šole v
Portorožu, smer ladijski strojni tehnik, izdano
leta 1979. g-73229

Kogovšek Darja, Pod brezami 12, Spodnja
Idrija, študentsko izkaznico št. 18960326, izda-
la Filozofska fakulteta. s-73081

Kojič Darko, Požeg 7, Rače, službeno iz-
kaznico Carinske uprave Republike Slovenije,
izdana na ime Kojič Darko (Car. Maribor).
g-73026

Kokalj Irena, Celovška cesta 63, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250686, reg. št. 217243, izdala UE Ljublja-
na. g-73322

Kokoravec Stanislav, Tublje pri Komnu 8,
Dutovlje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 1575, izdala UE Sežana. g-73218

Kolarič Milan, Ul. 5. prekomorske 13, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38823, iz-
dala UE Ptuj. g-73269

Kolenović Samir, Brodarjev trg 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 482568,
reg. št. 194544, izdala UE Ljubljana. s-73297



Stran 6962 / Št. 73 / 30. 10. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Komel Sebastjan, Trg Plenčiča 23, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35052, iz-
dala UE Nova Gorica. g-73001

Končan Peter, Povšetova ulica 36, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-73364

Koprivc Marjan, Poženelova ul. 5, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1961,
izdala UE Laško. p-73067

Korenčan Tomaž, Gregorčičeva 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 380866,
št. reg. 16432, izdala UE Kranj. g-73019

Kos Tatjana, Prebačevo 67, Kranj, spriče-
valo 1. in 2. letnika Srednje mlekarske in kme-
tijske šole v Kranju, smer živilski tehnik.
g-73353

Kosec Polona, Gotska 13, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 029680.
s-73384

Kosec Tomaž, Trubarjeva cesta 81, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2722,
št. reg. 118458. s-73302

Kosi Anton, Prisoje 4, Koper, spričevalo.
g-73103

Kovač Roži, Motvarjevci 20, Prosenjakovci,
vozniško dovoljenje. p-73068

Kovačič Hedvika, Mrtvice 8, Stara Cerkev,
zaključno spričevalo Šole za prodajalce, izda-
no v šolskem letu 1980/81 na ime Rudolf Hed-
vika. g-73274

Kozina Vesna, C.J. Ribičiča 16, Rakek,
strokovni izpit št. 1442, izdan 16. 5. 1985,
vzgojitelj, izdan na ime Kozina Sabina. g-73355

Kragelj Ivan, Gregorčičeva 17, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 122327, izdala UE Tol-
min. g-73124

Krajnc Ivan, Kajuhova 8, Poljčane, vozniško
dovoljenje, št. 14762. g-73131

Krivec Natalija, Rogatec 234, Rogatec, de-
lovno knjižico. s-73245

Krivenko Marija, Ljubljanska c. 108, Šmar-
je Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Grosuplje. s-73172

Krošl Aleksander, Arja vas 35/B, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 23957.
p-73019

Krušec Tine, Ježa 91, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 37113. s-73356

Kumer Friderik, Pristava 27, Črna na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12628, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-73342

Kuronja Drago, Vaneča 77/c, Puconci, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 4347, izdala
UE Murska Sobota. p-73060

Kurtuma Sanja, Čanžekova 17, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38203.
s-73056

Kuštrin Alenka, Grajzerjeva ulica 28, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841805, št. reg. 149856. s-73167

Lampe Matjaž, Bevkova 3, Ankaran, zavaro-
valno polico, št. 0561908, izdala Zavarovalni-
ca Adriatic. g-73114

Lavrač Marjan, Ul. talcev 26, Zagorje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 558042, iz-
dala UE Zagorje ob Savi. p-73039

Lavrač Marjan, Ul. talcev 26, Zagorje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 558042, iz-
dala UE Zagorje ob Savi. p-73083

Laznik Primož, Polje 10/b, Zagorje, voz-
niško dovoljenje, kat. AGH, št. S 1201749,
izdala UE Zagorje ob Savi. p-73075

Leban Petra, Ljubljanska cesta 87, Domža-
le, delovno knjižico. s-73358

Leskovec Ivana Frančiška, Beblerjeva 2, Idri-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št. S 533803,
reg. št. 2882, izdala SO Idrija. p-73088

Lipužič Mihaela, Mijavčeva ulica 17, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1096084, reg. št. 156995, izdala UE Ljublja-
na. s-73307

Ljubič Zala, Bratov Učakar 110, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17592.
s-73363

Lojen Ferdinand, Srebernik 39, Bistrica ob
Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
1110, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-73001

Lomšek Marija, Šarhova ulica 30, Ljublja-
na, spričevalo OŠ Dr. Vite Kraigher, izdano leta
1978. s-73194

Lovrenčec Tomaž, Filovci 152, Bogojina,
vozniško dovoljenje, št. 35833. p-73026

Lunar Maja, Dunajska cesta 424, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
s-73281

Majcen Dejan, Ižakovci 106, Beltinci, voz-
niško dovoljenje št. 37199, izdala UE Murska
Sobota. p-73038

Malešič Urban, Linhartova cesta 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,št. S
1138668, št. reg. 191202. s-73318

Marcijuš Ivan, Tržaško 54, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. 4157,
izdala UE Postojna. g-73099

Marini Valerija, Pod Klancem 2, Tolmin, spri-
čevalo Frizerske in kozmetične šole v Ljubljani,
izdano leta 1980. s-73038

Marinčič Marjeta, Žabnica 11, Notranje Go-
rice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
632657, št. reg. 8820. s-73317

Markežič Mirko, Prade c. XV/9, Koper, voz-
niško dovoljenje št. 9932, izdala SO Koper.
g-73338

Masle Nataša, Nova pot 133, Notranje
Gorice, študentsko izkaznico, št. 01097321,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
s-73152

Matjaž Mate, Letoviška 1, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 3346.
g-73101

Matjašič Miro, F. Beliča 15, Šempeter, voz-
niško dovoljenje. g-73257

Matos Damijan, Polje cesta XXII 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
354598, št. reg. 158315. s-73368

Mavrič Gordana, Bilje 138a, Renče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. g-73336

Mavrič Tanja, Miren 142 c, Miren, študent-
sko izkaznico, št. 729261, izdala Ekonomska
fakulteta. s-73063

Medvešek Marko, Zg. Jablanica 25, Šmart-
no pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 5203916. g-73120

Medvešček Boštjan, Kanal 36, Kanal, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCE. p-73055

Meglič Ana, Poljanski nasip 32, Ljubljana,
zavarovalno kasko polico, št. 67853. s-73174

Meglič Franc, Lom pod Storžičem 43, Tr-
žič, spričevalo 1. letnika Gimnazije Šentvid, iz-
dano leta 1977. s-73192

Meglič Stanislav, Cankarjeva cesta 22, Tr-
žič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6531,
izdala UE Tržič. p-73003

Mehle Franc, Tržaška cesta 50, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 218455,
reg. št. 4041, izdala UE Ljubljana. s-73028

Mesarič Marjan, Fijeroga 6, Šmarje, zava-
rovalno polico, št. 0519978. g-73330

Mestnik Marta, Stična 69b, Ivančna Gorica,
študentsko izkaznico št. 1097218, izdala Pe-
dagoška fakulteta. s-73283

Miklavčič Boris, Velike dole 16, Veliki Ga-
ber, spričevalo 1. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje policijske šole, izdani
leta 1995 in 1998. s-73039

Miličić Vesna, Celovška cesta 108, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
s-73310

Mlakar Anita, Ul. Pohorskega Bataljona 34,
Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13125. g-73347

Mohar Iztok, Zaboršt pri Dolu 64, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1023798, št. reg. 206815. s-73288

Mohar Rok, Topniška ulica 32, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola tiska in
papirja. s-73360

Mojzer Tanja, Apače 43, Lovrenc na Drav-
skem pol, indeks, št. 18980465, izdala Filo-
zofska fakulteta. s-73179

Moškrič Marko, Cesta 13. julija 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024503, št. reg. 205584. s-73357

Močnik Bernarda, Sp. Brnik 18 A, Cerklje,
letno in zaključno spričevalo Gimnazije peda-
goške smeri, izdana leta 1978, na ime Jagodic
Bernarda. g-73214

Mrkobrada Gordana, Maistrova 2, Brežice,
spričevalo 1. letnika Splošne gimnazije v Breži-
cah, Šolski center Brežice. g-73273

Murevc Goran, Jablanica 14 a, Boštanj,
spričevalo 1. letnika Srednje kmetijske šole No-
vo mesto. g-73332

Nedžbedin Imeri, Prule 8, Ljubljana, oseb-
no delovno dovoljenje, št. 0424477584.
s-73323

Nemec  Vladimir,  Ul.  7.  avgusta  19,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 699112, reg. št. 21645, izdala UE Domža-
le. g-73251

Novak Zdenko, C.K.O. 5/2, Senovo, de-
lovno knjižico, reg. št. 12171, izdala UE Laško.
g-73009

Novoselc Silvana, Mali vrh 19/a, Globoko,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu. g-73121

Nusdorfer Andrej, Ul. Generala Levičnika
46g, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B.
g-73261

Oprčkal Brigita, Dol pod Gojko 30, Franko-
lovo, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 37013.
p-73069

Pak Ferdinand, Mladinska 3, Rogaška Sla-
tina, delovno knjižico. p-73073

Palija Veljko, Nazorjev trg 5, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 42297. g-73263

Pašič Anton, Cankarjeva 34, Radovljica,
vozniško dovoljenje, št. 12899. g-73260

Pavlin Janez, Križe 16, Novo mesto, spriče-
valo 1. letnika SŠGT. g-73017

Pavlič Tinkara, Finžgarjeva 8, Bled, delovno
knjižico. g-73272

Pavlovčič Ana, Kolarjeva ulica 25a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
545027, reg. št. 193671, izdala UE Ljubljana.
s-732328

Perišič Milica, Omersova ulica 57, Ljublja-
na, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
Srednje vzgojiteljske šole, izdano na ime Poču-
ča Milica. s-73202

Perko Jože, Mencingerjeva 65, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3437. s-73085

Pernek Jožek, Cankarjeva 30, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, izdala UE Ribnica.
g-73116

Peršič Marko, Žabji kraj 1, Solkan, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. g-73130

Peršolja Mitja, Prek 14a, Kromberk, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGHI, št.
1302233, izdala UE Nova Gorica. g-73041

Petrović Gordana, Šlandrova 71, Radom-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
10685532, reg. št. 22983, izdala UE Domža-
le. s-73061

Petrovič Peter, Kočevarjeva ul. 6, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33720,
izdala UE Novo mesto. g-73252
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Pikelj Primož, Šešče 75, Prebold, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1195384, izdala
UE Žalec. p-73054

Pintarič Milan, V Gaju 15, Radeče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7888, izdala
UE Laško. p-73078

Pintarič Rafaela, V Gaju 15, Radeče, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3283,izdala
UE Laško. p-73093

Pintarič Urška, V Gaju 15, Radeče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9701, p-73094

Pirc Aleš, Trdinova ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 931681,
reg.  št.  141507,  izdala  UE  Ljubljana.
s-73199

Plavšić Zdenka, Klanska ul. 3, Medvode,
spričevalo 2. letnika - 1. izvod Srednje eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1992.
s-73224

Plavčak Štefan, Tlake 39, Rogatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 987320, reg.
št. 16363, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-73045

Pleško Miha, Ul. bratov Učakar 102, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1264587. s-73398

Požar Polonca, Tugomerjeva ulica 6, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole. s-73083

Podrzavnik Martin, Robindvor 48, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, št. 5129. p-73020

Pogorelčnik Janez, Legen 132a, Šmartno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6907, izdala
UE Slovenj Gradec. g-73340

Polak Slavko, Koritnice 65, Knežak, indeks,
št. 71960813 - izdala Biotehnična fakulte-
ta-varstvo naravne dediščine-podiplomski štu-
dij. s-73149

Poljak Iztok, Ul. 1. maja 3, Sežana, spriče-
valo 1., 2. in 3. letnika Srednje gostinske in
turistične šole v Izoli. g-73127

Posinek Jurij, Bezina 87a, Slovenske Konji-
ce, vozniško dovoljenje, št. 11719. p-73087

Preložnik Slavko, Krčevina pri Vurbergu 13,
Ptuj, spričevalo OŠ Ljudski vrt, izdano leta
1995. g-73104

Prem Marko, Trg komandanta Staneta 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
46509. g-73337

Primic Miklavž, Kersnikova ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
888613, št. reg. 71232. s-73223

Pust Tomaž, Primožičeva ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 925930,
št. reg. 174150. s-73367

Puš Robert, Gradišče 16, Vrhnika, službe-
no izkaznico št. B 5017. s-73193

Pučnik Marjan, Toneta Melive 2, Slovenske
Konjice, preklicuje dokument o homologaciji
vozila, št. 0020350. g-73112

Rabič Polona, Delavska ulica 13a, Mojstra-
na, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šo-
le v Kranju, izdano leta 1998, št. 1404. g-7310

Radanović Dijana, Ulica Lojzke Štebijeve
14, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
upravne šole v Ljubljani, izdano leta 1991.
s-73055

Radonjič Predrag, Tržaška 38, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11273.
g-73344

Rakovec Sonja, Dvorje 63, Cerklje, delov-
no knjižico. g-73215

Raković Damir, Ahlinova 13, Ljubljana, spri-
čevalo od 1 do 5. razreda OŠ Poljane. s-73051

Rašiti Ilir, Prule 8, Ljubljana, osebno delovno
dovoljenje, št. 0424477582. s-73325

Račič Stanislav, Polje 348, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu PTT srednješolske-
ga centra, izdano leta 1989. s-73087

Reja Mozetič Katjuša, Mohorini 30, Renče,
diplomo 4. letnika VIP učitelj, izdal Šolski cen-
ter Vojvodina. g-73123

Resnik Danica, Špitalič 4, Motnik, osnov-
nošolsko spričevalo. g-73108

Ribič Ivan, Podvin pri Polzeli 27, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 738568,
izdala UE Žalec. p-73085

Rožič Eda, Vipolje 34 A, Dobrovo, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH. g-73133

Rogelj Matej, Tupaliče 71, Preddvor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1027543, št.
reg. 43953, izdala UE Kranj. g-73343

Rojc Irena, Gotovlje 70, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 792819, izdala UE
Žalec. p-73053

Romšak Jože, Godič 43, Stahovica, spri-
čevalo 1. letnika Poklicne gradbene šolev Ljub-
ljani, izdano leta 1973. s-73161

Ružicka Renata, Kidričeva ulica 6, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7047, izdala
UE Kočevje. s-73082

Rupar Boštjan, Podlubnik 124, Škofja Lo-
ka, študentsko izkaznico, št. 307515, izdala
Ekonomska fakulteta. s-73277

Ruparčič Irena, Trata I, št. 6, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9388, izdala
UE Kočevje. s-73205

Rus Darinka, Drenov grič 19, Vrhnika, spri-
čevalo 2. letnika Srednje trgovske šole, izdano
leta 1975 na ime Kovačič Darinka. s-73233

Rutar Tatjana, Stjenkova 11, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 15822, izdala UE Koper.
g-73262

Samotorčan Lidija, Preglov trg 4, Ljubljana,
potrdilo o strokovnem izpitu, izdal Sektor za
predšolske otroke Ljubljana, izdano leta 1986.
s-73045

Schaffer Jožef, Neveljska pot 13, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12569.
s-73210

Schwentner-Recek Irena, Ježa 92, Ljublja-
na, službeno izkaznico, izdalo Ministrstvo za
okolje in prostor, št. AA 000099. s-73139

Selimoski Sejdin, Boroec, Struga, Makedo-
nija, osebno delovno dovoljenje, št.
0424402431, izdano 15. 9. 1992 na ime
Mehmeti Sheremet. s-73048

Selič Franja, Jenkova 21, Velenje, letno
spričevalo 2. letnika Centra srednjih šol Vele-
nje, smer oblikovalec kovin, strojno tehnični
risar. p-73022

Setnikar Edita, Postojnska 16, Rakek, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9679. s-73060

Sila Luka, Rožna dolina c. IX / 12, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 20940264, izda-
la Pravna fakulteta. s-73031

Simler Jožef, Gorica pri Šmartnem 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
20361, izdala UE Celje. p-73040

Sirk Matej, Velika Kostrevnica 34, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 49257.
s-73222

Skok Boštjan, Pot na Rakovo Ješlo 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
931876, reg. št. 177608, izdala UE Ljubljana.
s-73298

Skubic Cvetka, Oslica 7, Ivančna Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 13901, izdala
UE Grosuplje. s-73232

Slabe Matej, Kosančeva ulica 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1193645, reg. št. 193071, izdala UE Ljublja-
na. s-73092

Slamič Aleksander, Pivška ul. 6, Postojna,
potrdilo-higijenski minimum, št. 153/97 z dne
9. 12. 1997. g-73135

Smrtnik Sonja, V zatišju 4, Vrhnika, delovno
knjižico. s-73247

Stare Karmen, Nemški rovt 8, Bohinjska
Bistrica, študentsko izkaznico št. 751136, iz-
dala Ekonomska fakulteta. s-73243

Starčič Denis, Tržaška cesta 482, Brezovi-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
446198, reg. št. 446198, izdala UE Ljubljana.
s-73097

Stefanovič Valentin, Bazoviška 18, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH.
g-73254

Stegne Ivan, Golek 4/b, Vinica, spričevalo
o zaključnem izpitu Kmetijsko izobraževalnega
centra Grm Novo mesto, izdano leta 1971.
g-73296

Stergar Borut, Sužid 1/c, Kobarid, vozniško
dovoljenje, št. S 001054985, izdala UE Tol-
min. g-73266

Stojanović Žarko, Zavidoviči, zaključno spri-
čevalo Poklicne gradbene šole v Ljubljani, izda-
no leta 1976. s-73003

Stojanovič Alen, Pohorska 1, Zreče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9996.
p-73030

Stopajnik Ana, Pot ob Homšnici 24, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7597, izdala UE Slovenj Gradec. g-73122

Stropnik Polona, Ulica bratov Vošnjakov 2,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33861. p-73058

Sustemi Sadri, Križna ulica 12, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 00101127414, izdala
Zavrovalnica Slovenica. s-73237

Svetek Tomaž, Petrovičeva ulica 13, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 562519, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-73301

Šest Maja, Kovaška 5a, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 37898. s-73374

Šeško Erika, Čopova 20, Celje, maturitetno
spričevalo Šolskega centra za blagovni promet
v Celju, izdano leta 1980. g-73177

Škedelj Irena, Dol. Vrhpolje 12, Šentjernej,
diplomo SŠTG Novo mesto, št. 924-51, izda-
no na ime Zofič Irena. g-73276

Šporar Andreja, Vogelna 6, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 30330. s-73309

Štepec Simonka, Obrtniška ul. 12, Treb-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001153467, št. reg. 7090. s-73188

Štivan Saša, Grajska 16a, Murska Sobota,
študentsko izkaznico št. 19299732, izdala
Ekonomska fakulteta. s-73235

Štrajher Mojca, Ločica pri Vranskem 13,
Vransko, indeks št. 12527, izdala Fakulteta za
družbene vede leta 1996. s-73173

Štruc Mitja, Šmartno 211, Šmartno, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 14410, izdala
UE Slovenj Gradec. g-73107

Šuštar Martina, Videm 76, Videm Dobrepo-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14473,
izdala UE Grosuplje. s-73084

Šuštarič Dušan, Prilozje 6, Gradac, spriče-
valo 1., 2. in 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje šole tehničnih strok in oseb-
nih storitev v Ljubljani. s-73268

Tasevski Rosana, Nova ulica 6, Koper, spri-
čevalo o zaključnem izpitu, št. 3118 Srednje
pedagoške in naravoslovne šole v Kopru, izda-
no leta 1993. g-73209

Težak Štefan, Turški vrh 5, Zavrč, vozniško
dovoljenje, kat. FGH, št. 2252, izdala UE Ptuj.
g-73348

Tivadar Franc, Ul. heroja Mohorja 9, Len-
dava, osebno izkaznico, št. 6058. p-73047

Torkar Marko, Cesta 1. maja 12, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. ABGH, št.
S 1235074, št. reg. 31149, izdala UE Kranj.
s-73151

Trajković Bojan, Beblerjev trg 12, Ljublja-
na, spričevalo OŠ Nove Jarše. s-73080
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Trebejšek Tomaž, Dunaj 13, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 16478. p-73084

Trobiš Boštjan, Ul. bratov Vošnjak 5, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 36138. p-73080

Trstenjak Eva, Jamova 50, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 38871. s-73091

Umek Mojca, Župelevec 37/a, Kapele,
spričevalo o končani OŠ Globoko. g-73134

Uršič Branko, Košiše 21, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 8755, izdala UE
Kamnik. s-73074

Ušas Aleksandra, Vitovlje 73 A, Šempas,
vozniško dovoljenje. g-73132

Valente Jožef, Trg 3a, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 4535, izdala UE
Ravne na Koroškem. g-73029

Vaupotič Katja, Ul. bratov Babnik 29, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 13802.
s-73138

Vazzaz Viktorija-Julija, Ul. Marije Hvaličeve
34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1215303, reg. št. 186025, izdala UE
Ljubljana. s-73169

Vebarič Igor, Polička c. 6, Gornja Radgo-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11641,
izdala UE Gornja Radgona. g-73329

Vehovar Andraž, Bognarjeva pot 5, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-73326

Verbič Samo, Dolenjska cesta 149a, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico št. 12854, izdala
Fakulteta za družbene vede. s-73242

Verdev Aleš, Doberteša vas 17, Šempeter,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 901842,
izdala UE Žalec. p-73086

Vidjevič Mihael, Glavarjeva ulica 49, Ljublja-
na, delovno knjižico, reg. št. 305, ser. št. A
0200225. s-73054

Vidmar Ljubomir, Beblerjeva 2, Idrija, spri-
čevalo 1. letnika SNMŠ Jurij Vega, smer stroj-
ništvo. g-73110

Vidovič Olga, Rudarjevo 20, Črna, delovno
knjižico, št. 15243. g-73007

Vidovič Vikica, Soviče 17, Videm pri Ptuju,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 37275, izdala
UE Ptuj, na ime Vidovič Ervin. g-73018

Vodnik Majda, Kersnikova 12, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 309131,
št. reg. 24007. s-73219

Vojin Nataša, Preglov trg 5, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 311444.
s-73157

Vranešič Leopold, Vilharjeva 13, Pivka, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 875, izdala
UE Postojna. p-73057

Vrtačnik Roman, Soteska 113, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8451, izdala
UE Kamnik. s-73196

Vučak Olga, Polje, Cesta VI/18, Ljubljana,
spričevalo OŠ Puconci, št. III/717. s-73086

Vučak Tina, Preglov trg 5, Ljubljana, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. s-73141

Zajc Stanislav, Tunjiška cesta 2 B, Kamnik,
indeks Ekonomske poslovne fakultete v Mari-
boru, št. 8138500. s-73035

Zajec Igor, Kolesarska pot 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096488, reg. št. 191466, izdala UE Ljublja-
na. s-73225

Zakotnik Rozalija, Podutiška cesta 41, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164734, št. reg. 30773. s-73153

Zaletel Suzana, Peruzzijeva ulica 18, Ljub-
ljana, spričevalo o konačni OŠ Oskarja Kovači-
ča. s-73156

Zaletel Uroš, Petrovičeva 25, Ljubljana, di-
jaško izkaznico št. 54341, izdala Gimnazija
Šentvid. s-73175

Zavec Dejan, Ormoška 1, Ptuj, spričevalo
1. letnika Srednješolskega centra Ptuj, šolsko
leto 92/93. g-73126

Zdjelar Nadja, Ul. Koroškega bataljona 7,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Maksa Pe-
čarja, izdano leta 1995. s-73230

Zidar Gašper, Črna vas 230, Ljubljana, spri-
čevalo o končani OŠ Trnovo, izdano leta 1994.
s-73246

Zlatič Dušan, Tbilisijska ulica 52, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 933079,
reg. št. 111983, izdala UE Ljubljana. s-73203

Zlodej Tomaž, Sokolska 6, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
7275. p-73070

Zorko Simona, Družinska vas 1, Šmarješke
Toplice, delovno knjižico, reg. št. 37666, ser.
št. 241756, izdana 5. 5. 1993. g-73270

Zorn Vijolica, Bukovica 88, Volčja Draga,
zaključno spričevalo, št. 681-78/IX, izdano le-
ta 1978, na ime Spačal Vijolica. g-73211

Žagar Goran, Ig 444, Ljubljana, delovno
knjižico. s-73195

Žalec Marko, Prešernova 4, Ribnica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH; št. 7898.
s-73362

Ždralo Gordana, Nusdorferjeva 5, Ljublja-
na, spričevalo OŠ Karla Destovnika Kajuha.
s-73166

Žohar Franc, Matjaševci 26, Kuzma, voz-
niško dovoljenje, št. 17690. p-73077

Župevec Miro, Paderšičeva 32, Novo me-
sto, maturitetno spričevalo Srednje šole za le-
sarstvo, izdano leta 1979. g-73008
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