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Sodni register

KOPER

Rg-110166
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01517 z
dne 29. 5. 1997 pri subjektu vpisa DIS,
d.o.o., Portorož, Trgovina, turizem, go-
stinstvo, sedež: Senčna pot št. 2, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/03375/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložkov, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5656893
Osnovni kapital: 1,545.582 SIT
Ustanovitelja: Moljk Dušan, Izola, Malija

96 in De Reggi Janez, Portorož, Letoviška
pot 16, vstopila 9. 9. 1992, vložek vsak
po 772.791 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-

čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba dejavnost: samo
menjalnice, zastavljalnice.

KRANJ

Rg-116184
Okrožno sodišče v Kranj je s sklepom

Srg št. 97/00965 z dne 5. 11. 1997 pri
subjektu vpisa PORENTA ŠPORT, podjet-
je za trgovino, šport in proizvodnjo, Škof-
ja Loka, d.o.o., sedež: Virmaše 51, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/00700/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, ka-
pitala, tipa zastopnika, priimka družbenika
in namestnika zastopnika, uskladitev dejav-
nosti ter uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5851076
Firma: KIP TRADE, d.o.o., podjetje za

trgovino, proizvodnjo in storitve
Skrajšana firma: KIP TRADE, d.o.o.
Sedež: 4220 Škofja Loka, Virmaše

100
Osnovni kapital: 1,588.508 SIT
Ustanovitelja: Kreačič Igor in Porenta

Kreačič Darja, oba Škofja Loka, Virmaše
51, vstopila 15. 12. 1989, vložila vsak po
794.254 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Po-
renta Darja, razrešena 1. 10. 1997; Poren-
ta Kreačič Darja, imenovana 1. 10. 1997
kot pomočnica direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 11. 1997: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna, proizvodnja krznenih izdel-
kov; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930
Proizvodnja obutve; 2225 Druge s tiskars-
tvom povezane storitve; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640

Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina



Stran 6966 / Št. 74-76 / 6. 11. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-

tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikarskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

LJUBLJANA

Rg-43764
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02676 z dne 15. 5. 1996 pri subjektu
vpisa BONIS, podjetje za promet z bla-
gom na debelo in drobno in zunanjetr-
govinski promet, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Tržaška c. 15, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/06725/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti in spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5359279
Firma: BONIS, družba za storitve,

d.o.o.
Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 8512 Izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost.

Rg-45858
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02869 z dne 24. 6. 1996 pri subjektu
vpisa TOTRA TEKSTIL, podjetje poza-
menterijskih izdelkov, d.d., Trpinčeva
39, Ljubljana, sedež: Trpinčeva 39,
1000 Ljubljana, pod vložno št.

1/26146/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta in spremembo statuta z dne 24. 7.
1996 s temile podatki:

Matična št.: 5860555
Člani nadzornega sveta. Mihelič Franc

in Kržan Nevenka, izstopila 10. 6. 1996 ter
Kržan Nevenka in Boškovič Zoran, vstopila
10. 6. 1996.

Rg-46868
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03068 z dne 2. 9. 1996 pri subjektu
vpisa AQUAPUR, podjetje za izdelovanje
naprav za ionsko čiščenje in mehansko
čiščenje vode, Polje 4, Zagorje, d.o.o.,
sedež: Polje 4, 1410 Zagorje, pod vložno
št. 1/04377/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5322952
Dejavnost, vpisana 2. 9. 1996: 2924

Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode; 6521 Finančni zakup (leasing); 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-112274
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00515 z dne 20. 8. 1997 pri subjektu
vpisa TIBA ELECTRIC, d.o.o., Bravničar-
jeva 20, Ljubljana, sedež: Bravničarjeva
20, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00928/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, osnovni
kapital, spremembo in uskladitev dejavnosti
ter spremembo deležev s temile podatki:

Matična št. 5149363
Firma: TIBA ELEKTROMOTORJI,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TIBA, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 110,000.000 SIT
Ustanovitelji: Alič Marko, Notranje Gori-

ce, Cesta na Log 55, vložek: 152.900 SIT,
Andolšek Tomaž, Ljubljana Šentvid, Cesta
25 talcev 6, vložek: 248.600 SIT, Avčin
Babnik Vlasta, Ljubljana, Vodnikova 84, vlo-
žek: 11,011.000 SIT, Babnik Ivana, Ljub-
ljana, Pleteršnikova 23, vložek:
11,074.800 SIT, Babnik Tine, Ljubljana,
Pleteršnikova 23, vložek: 57,960.100 SIT,
Babnik Tomaž, Ljubljana, Velika čolnarska
3, vložek: 89.100 SIT, Babnik Venturini Kat-
ja, Ljubljana, Pleteršnikova 23, vložek:
10,950.500 SIT, Bernard Darko, Medvo-
de, Škofjeloška 23, vložek: 125.400 SIT,
Bitenc Anton, Ljubljana, Podgorska 25, vlo-
žek: 425.700 SIT, Bitenc Marjan, Ljublja-
na, Kmečka pot 1, vložek: 656.700 SIT,
Brodnik Janez, Ljubljana, Brankova 5, vlo-
žek: 376.200 SIT, Burja Marija, Kamnik,
Srednja vas pri Kamniku 33, vložek:
370.700 SIT, Burja Miroslav, Kamnik, Sred-
nja vas pri Kamniku 33, vložek: 894.300
SIT, Debevec Marko, Vrhnika, Brezovica pri
Borovnici 15, vložek: 99.000 SIT, Erjavec
Rudi, Ljubljana, Murkova 23, vložek:
524.700 SIT, Erman Mirko, Ljubljana, Lito-
strojska 16, vložek: 504.900 SIT, Flerin
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Srečo, Ljubljana Šentvid, Taborska 15, vlo-
žek: 545.600 SIT, Furlan Klavdija, Ljublja-
na, Ribniška 25, vložek: 42.900 SIT, Gril
Andrej, Ljubljana Šentvid, Zvezda 21, vlo-
žek: 126.500 SIT, Ham Alenka, Ljubljana,
Plevančeva 23, vložek: 793.100 SIT, Ilovar
Slavica, Ljubljana, Ulica Marije Draksler 9,
vložek: 55.000 SIT, Intihar Anton, Ljublja-
na, Ul. Martina Krpana 6, vložek: 294.800
SIT, Jančar Rudi, Tabor, Pondor 7, vložek
50.600 SIT, Japelj Ankica, Ljubljana, Lin-
hartova 47, vložek: 67.100 SIT, Jeraj Ser-
gija, Medvode, Zgornje Pirniče 3a, vložek:
125.400 SIT, Jurca Dušan, Ljubljana, Moš-
kričeva 22, vložek: 248.600 SIT, Karu Va-
lentin, Ljubljana, Murkova 19, vložek:
330.000 SIT, Kohek Silva, Vodice, Pot na
Črno 26, vložek: 138.600 SIT, Koleša To-
maž, Ljubljana, Omersova 67, vložek:
123.200 SIT, Kompolšek Sanda, Ljubljana,
Litostrojska 23, vložek: 206.800 SIT, Ko-
relc Janez, Ljubljana, Ul. Molniške čete 12,
vložek: 140.800 SIT, Kuclar Boris, Ljublja-
na, Notranje Gorice 7, vložek: 117.700 SIT,
Muršec Terezija, Ljubljana, Kmečka pot 1,
vložek: 173.800 SIT, Muršič Milan, Ljublja-
na, Papirniški trg 18, vložek: 210.100 SIT,
Novak Vezire, Ljubljana, Palmejeva 18, vlo-
žek: 97.900 SIT, Pivk Vinko, Ljubljana, No-
vo Polje c. XIII/9, vložek: 209.000 SIT, Po-
ličnik Viljem, Ljubljana, Ježica 11, vložek:
137.500 SIT, Povirk Pavla, Dol pri Ljublja-
ni, Križevska vas 4, vložek: 184.800 SIT,
Prebil Janko, Horjul, Ljubogojna 19, vlo-
žek: 590.700 SIT, Rogelj Matjaž, Ljubljana,
Puterlejeva 13, vložek: 103.400 SIT, Rus
Darko, Ljubljana, Pot čez gmajno 101, vlo-
žek: 227.700 SIT, Seliškar Albert, Ljublja-
na, Ul. Marije Hvaličeve 15, vložek:
447.700 SIT, Svetlin Srečko, Domžale,
Šentpavel pri Domžalah 9, vložek: 324.500
SIT, Škerjanc Fani, Ljubljana, Brodarjev trg
1, vložek: 320.100 SIT, Trebušak Igor,
Kamnik, Srednja vas pri Kamniku 21a, vlo-
žek: 225.500 SIT, Vadnjal Peter, Maribor,
Koroška c. 122, vložek: 182.600 SIT, Za-
ložnik Marjan, Komenda, Sadarjeva ulica 2,
vložek: 145.200 SIT, Zibelnik Ivan, Ljublja-
na, Bratovševa ploščad 17, vložek:
638.000 SIT in Zimšek Marija, Ljubljana,
Vrhovci c. XIX/13, vložek: 48.400 SIT, vsi
vstopili 8. 4. 1991 ter TIBA, d.o.o., Ljublja-
na, Bravničarjeva 20, vložek: 6,861.800
SIT, vstop 8. 11. 1995, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 20. 8. 1997: 2751
Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje
lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih
kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod;

2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proi-
zvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2931 Proizvodnja
traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2953 Proi-
zvodnja strojev za živilsko in tobačno indu-
strijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in karto-
na; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja aku-
mulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-
padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles, trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-

ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7131 Dajanje kme-
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tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 8042 Drugo izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-116575
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06422 z dne 3. 12. 1997 pod št. vlož-
ka 1/29976/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št. 1233955
Firma: GOMI-GOSTIČ & CO, Podjetje

za trgovino in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: GOMI-GOSTIČ & CO,

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1291 Škofljica, Pijava Gorica

99a
Ustanovitelja: Gostič Franc, Pijava Gori-

ca, Pijava Gorica 99a in Zupančič Darja,
Ljubljana, Kunaverjeva 14, vstopila 12. 11.
1997, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Go-
stič Franc, imenovan 12. 11. 1997 kot di-
rektor, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-206486

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07166 z dne 25. 5. 1998 pri subjektu
vpisa BIRO R, gastro inženiring in sveto-
vanje, d.o.o., Ljubljana, Litijska 51, se-
dež: Litijska 51, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/09794/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža, fir-
me in akta o ustanovitvi z dne 1. 12. 1997 s
temile podatki:

Matična št. 5437695
Firma: BIRO R, gastro inženiring in

svetovanje, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Zaloška ce-

sta 161

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

Srg 98/4903 Rg-271
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

VETERINA JATA, družba za veterinars-
tvo, d.o.o., Hladilniška 37, Zalog, Ljublja-
na-Polje, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 15. 5. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je JATA, proizvodnja in
trgovska družba, d.d., Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 1998

Srg 97/4034 Rg-272
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

BELINKA AVTOMATIZACIJA
PROCESOV, d.o.o., Ljubljana, Zasavska
c. 95, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 30. 6. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so BELINKA HOLDING,
d.d., Zasavska cesta 95, Ljubljana, Ahačič
Iztok, Veliki vrh pri Šmarju 75, Šmarje-Sap
in Poteko Edvard, Ocvirkova 79, Ljublja-
na-Črnuče, z ustanovitvenim kapitalom
43.750 SIT, ki prevzemajo obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 1998

Srg 97/3449 Rg-273
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

TRIA, trgovina, zastopanje in posre-
dovanje, d.o.o., Melikova 106, Ljublja-
na, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 3. 2. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Igor, Boris in pok. Mitja
Ahčan, po katerem sta dediča Sonja Be-
sničar in Aleš Ahčan, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.100 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 1998

Srg 4727/96 Rg-274
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

VITALUS, Podjetje za zdravstveno
svetovanje, proizvodnjo in trženje,
d.o.o., Cesta na Laze 1, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/14072/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
7. 8. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljice so Marjanca Babnik Hro-
vat, Šmartinska cesta 109, Ljubljana, Ada-
mič Metka, Dergomaška ulica 41, Ljubljana
in Mojca Gruntar-Činč, Podmilščakova uli-
ca 37, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 12.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese v
celoti na ustanoviteljice Marjanco Babnik
Hrovat, Adamič Metko in Mojco Grun-
tar-Činč.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1998

Srg 6208/97 Rg-275
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

LEKARNA MURGLE, Družba za trgovi-
no na debelo in drobno s farmacevtski-
mi, medicinskimi ortopedskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki, d.o.o., Ljub-
jana, Cesta v Mestni log 55, reg. št. vl.
1/27935/00 preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 5. 11.
1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji Jerica Brenčič in Ignac
Brenčič, oba Ljubljana, Šišenska 5 ter Mir-
jam Ključevšek, Ljubljana, Prijateljeva 22, z
ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese
v celoti na ustanovitelje v višini njihovih de-
ležev.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 1998

Srg 19230/94 Rg-276
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

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

AVTO CENTER ŠKUFCA, d.o.o., sto-
ritveno in trgovsko podjetje, Topniška
2, Ribnica, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 23. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Škufca Milena, Trg V.
Vlahoviča 11, Ribnica in Škufca Vinko, Ope-
karska 51, Ribnica, z ustanovitvenim kapi-
talom 100.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja, in sicer na vsa-
kega do ene polovice.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 1996

Srg 19306/94 Rg-277
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

BROKOLI, podjetje za trgovino, turizem
in storitve, d.o.o., Dolenjska cesta 244,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Hašim Fazliu, Muncher-
jeva 8, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja Hašima Fazliuja.

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 21. 10. 1998

Srg 96/01228 Rg-43464

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01228 z dne 14. 3. 1996 pod št. vlož-
ka 1/01550/01 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča PE zaradi prenehanja
TOTRE, p.o., s temile podatki:

Matična št.: 5101794
Firma: TOTRA, družbeno podjetje po-

zamentarijskih izdelkov in izdelkov iz
plastičnih mas, PE Pozamentarija,
TOTRA, p.o., Ljubljana, Trpinčeva 39

Skrajšana firma: TOTRA
Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 1000 Ljubljana, Trpinčeva 39

NOVA GORICA

Rg-108248
Družba GOCOMMEX, Trgovina in sto-

ritve, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem Can-
karjeva 20, Nova Gorica, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-2260-00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljice
družbe z dne 7. 5. 1997.

Ustanoviteljica je Mrhar Sonja, Cankar-
jeva 20, Nova Gorica, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljice 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 7. 5. 1997

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 02801-3/98 Ob-7787
Upravna enota Celje z dnem izdaje te

odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 16. 5.
1998, pod zap. št. 191/98, z nazivom: sta-
tut sindikata vzgoje izobraževanja in znano-
sti Vrtnarske šole Celje, ki jo je zahtevala
pooblaščena oseba sindikata z imenom:
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znano-
sti Vrtnarske šole Celje in sedežem: Ljub-
ljanska cesta 97, Celje.

Matična številka: 1185853.

Št. 02801-2/98 Ob-7788
Upravna enota Celje z dnem izdaje te

odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v

evidenco statutov sindikatov dne 14. 5.
1998, pod zap. št. 190/98, z nazivom: pra-
vila sindikata VIR Osnovne šole Hudinja, ki
jo je zahtevala pooblaščena oseba sindika-
ta z imenom: Sindikat VIR Osnovne šole
Hudinja in sedežem: Mariborska cesta
125, Celje.

Matična številka: 1185853.

Št. 02801-4/98 Ob-7789
Upravna enota Celje z dnem izdaje te

odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 19. 10.
1998, pod zap. št. 192/98, z nazivom: pra-
vila sindikata CRI Celje, ki jo je zahtevala
pooblaščena oseba sindikata z imenom:
Sindikat CRI Celje in sedežem: Oblakova
ulica 34, Celje.

Matična številka: 1322567.
Z dnem izdaje te odločbe preneha veljati

odločba Upravne enote Celje, št. 02801-4/98
z dne 19. 10. 1998.

Št. 141-10-0007/98-0800/10 Ob-7835
Upravna enota Maribor, z dnem izdaje te

odločbe hrani pravilnik sindikata Konfede-
racija novih sindikatov Slovenija – Neod-
visnost ISS Servisy Sistem – storitve in
trgovina, d.o.o., s sedežem v Mariboru,
Kopitarjeva 5.

Pravilnik je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod
zap. št. 0007 z dne 21. 10. 1998.

Identifikacija – matična številka sindikata
KNSS – Neodvisnost ISS Servisy Sistem –
storitve, je 1049291.

Št. 104-03-0006/98 Ob-7836
Statut Sindikata kovinske, elektro in

metalurške industrije Neodvisnost se
hrani pri Ministrstvu za delo, družino in so-
cialne zadeve.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pod št. 115, dne 31. 8. 1998.

Oklici dedičem

D 108/98 R-188
Barbara Kelher iz Bizeljskega 169 je dne

6. 9. 1977 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-

diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini, oziroma kmetijski zem-
ljiški skupnosti.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 15. 7. 1998

D 326/97 R-189
Šoster Anica, upokojenka, iz Petrovč

212, p. Petrovče, je dne 4. 7. 1997 umrla v
Domu upokojencev na Ptuju in ni zapustila
oporoke, pač pa pogodbo o dosmrtnem
preživljanju z dne 19. 3. 1997.

Razglasi sodišč
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Stečajni postopki
in likvidacije

St 37/98 S-452
To sodišče je s sklepom St 37/98 dne

26. 10. 1998 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Tamy & Co., Uvoz – Izvoz, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Ljubljana, Cesta
Ljubljanske brigade 23.

Za stečajno upraviteljico se imenuje odv.
Mojca Breznik iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 2. 1999 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 10. 1998.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 1998

St 34/92 S-453
To sodišče je s sklepom St 34/92 dne

23. 10. 1998 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Liga – Komet, d.o.o., Ljubljana –
v stečaju, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti.

Preostanek sredstev se prenese na Slo-
vensko razvojno družbo.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 1998

Na podlagi določil 206. člena zakona o
dedovanju, poziva sodišče vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi zako-
na Anici Šoster, da se priglasijo pri tem so-
dišču v roku enega leta po objavi tega oklica.

Če se morebitni dediči ne bodo priglasi-
li, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščin-
ski postopek na podlagi podatkov, s kateri-
mi razpolaga.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 26. 10. 1998

D 197/98 R-190
Branko Orozović, sin Petra, rojen 21. 6.

1936, nazadnje stanujoč Podlubnik 161,
Škofja Loka je dne 19. 7. 1998 umrl.

Sodišče poziva tiste, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se v enem letu od
objave tega oklica priglasijo temu sodišču.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo ter zaključilo za-
puščinski postopek na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 14. 10. 1998

St 2/98 S-454
To sodišče objavlja naslednji sklep:
Likvidacijski postopek zoper dolžnika

Stanovanjska zadruga Zidar Vipava, p.o.,
v likvidaciji, se zaključi.

Pravnomočen sklep o zaključku likvida-
cijskega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišča, št. vl. 2-1019.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku likvida-
cijskega postopka v sodni register dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi vpisi v zvezi z
likvidacijskim postopkom.

Sredstva likvidacijske mase se v celoti
porabijo za poplačilo stroškov likvidacijske-
ga postopka.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 10. 1998

St 57/93 S-455
To sodišče obvešča vse upnike, da bo v

stečajni zadevi Projektivni biro, p.o. –
v stečaju, Maribor, Krekova ul. 16/III,
dne 22. 12. 1998 ob 9. uri, v sobi št. 330

– četrti narok za preizkus terjatev in
– narok za obravnavanje osnutka za glav-

no razdelitev.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za glav-

no razdelitev v pisarni gospodarskega
oddelka tuk. sodišča (soba št. 217), vsak
ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 10. 1998

St 13/98-10 S-456
To sodišče je s sklepom opr. št. St 13/

98 dne 29. 10. 1998 začelo postopek pri-
silne poravnave nad dolžnikom Kovinska
oprema KO-OP, Mojstrana, d.o.o., Pod-
jetje za proizvodnjo kovinskega repro-
dukcijskega materiala, Alojza Rabiča
58, 4281 Mojstrana.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Mihael Savnik, Glavni trg 15, Kranj.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, naj
sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih
in priloženimi dokazili v roku 30 dni po obja-
vi oklica v Uradnem listu RS, prijavijo svoje
terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Člani upniškega odbora so:
1. Kovinar, d.o.o., Spodnji plavž 6, Je-

senice,
2. SŽ Acroni, d.o.o., Cesta Borisa Kidri-

ča 44, Jesenice,
3. Start, Svetovalna hiša, d.o.o., Jadran-

ska 18, Ljubljana,
4. Slovenska razvojna družba, d.d., Du-

najska 160, Ljubljana,
5. predstavnica delavcev Krista Trobec,

Log Ivana Krivca 11, Jesenice.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 29. 10. 1998.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 10. 1998

St 61/90 S-457
To sodišče je s sklepom St 61/90 dne
16. 10. 1998 v stečajni zadevi ITAS Indu-

strija transportnih sredstev in opreme,
p.o., Kočevje – v stečaju, imenovalo ste-
čajnega upravitelja Ignaca Dolenška iz Ljub-
ljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 1998

Razpisi
 delovnih mest

Št. 122-2/98-0016-04 Ob-7800
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena v zvezi s petim

odstavkom 13. člena zakona o državnem
tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94)

a) 1 prosto mesto pomočnika okrož-
nega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Novi Gorici.

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

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

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 88/98 Ob-7901
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. Območna izpostava Celje:
– producent za gledališko in lutkov-

no dejavnost,
– administrativno finančni delavec;
2. Območna izpostava Ivančna Gorica:
– pomožni delavec;
3. Območna izpostava Ljubljana okolica:
– administrativno finančni delavec;
4. Območna izpostava Murska Sobota:
– producent za folklorno dejavnost,
– organizator;
5. Območna izpostava Ravne-Prevalje:
– organizator;
6. Območna izpostava Velenje:
– organizator – računovodja – polo-

vični delovni čas.
Delovna mesta so razpisana za nedolo-

čen čas.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
1. Pomožni delavec:
– državljanstvo RS,
– končana osnovna šola,
– najmanj 1 leto delovnih izkušenj.
Poskusno delo traja dva meseca.
2. Administrativno finančni delavec:
– državljanstvo RS,
– končan triletni program srednjega izo-

braževanja,
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– najmanj 1 leto delovnih izkušenj,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje najmanj enega tujega

jezika.
Poskusno delo traja dva meseca.
3. 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.
4. 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.
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

Ob-7902
Orodjarna Trbovlje, d.o.o., razpisuje pro-

sto delovno mesto
direktorja družbe.
Pogoji:
1. najmanj višješolska izobrazba eko-

nomske, tehnične, pravne ali organizacij-
ske smeri,

2. najmanj 3 leta ustreznih delovnih iz-
kušenj,

3. državljanstvo Republike Slovenije,
4. kandidat ni bil pravnomočno obsojen

zaradi kaznivega dejanja.
Nadzorni svet bo direktorja imenoval za

mandat 4 leta.
Prijave z dokazili pošljite do 20. 11.

1998 na naslov: Orodjarna Trbovlje, d.o.o.,
Vodenska c. 49, 1420 Trbovlje, s pripisom
“Za razpis”.

Kandidati bodo obveščeni v roku 15 dni
po poteku roka za prijavo.

Orodjarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-7946
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Jamova

39, na podlagi 13. člena statuta IJS razpi-
suje delovni mesti

– pomočnika direktorja za splošne
zadeve in

– pomočnika direktorja za ekonomi-
ko in finance.

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg z zakonom določenih splo-
šnih pogojev izpolnjevati še naslednje:

– doktorat znanosti oziroma najmanj VII.
stopnja izobrazbe,

– vodstvene in organizacijske sposob-
nosti,

– 5 let delovnih izkušenj.
Izbranega kandidata bo s soglasjem

upravnega odbora Instituta imenoval di-
rektor za obodobje mandata direktorja In-
stituta.

Prijave na razpis z dokazili o izpolnjeva-
nju razpisnih pogojev bomo sprejemali 8
dni po objavi razpisa na naslov: Institut “Jo-
žef Stefan”, sekretariat, Jamova 39, Ljublja-
na, s pripisom “Za razpis”.

Institut “Jožef Stefan”
Ljubljana

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

Razveljavitvi

Št. 277/98 Ob-7797

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) in revizije postopka javne-
ga naročila revizijske komisije za javna na-
ročila, št. 019-162/98-991-JO z dne
19. 10. 1998 objavljamo

sklep
o razveljavitvi postopka javnega
naročila za izbiro izvajalca brez
omejitev za izdelavo projekta z
naslovom “Priprava projektne

dokumentacije za odlagališče nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov – Idejni

projekt za podzemno odlagališče”
1. Razveljavlja se javni razpis za izbiro

izvajalca brez omejitev za izdelavo projekta
z naslovom: Priprava projektne dokumenta-
cije za odlagališče nizko in srednje radioak-
tivnih odpadkov – Idejni projekt za podzem-
no odlagališče”, ki ga je naročnik, Agencija
za radioaktivne odpadke, Ljubljana, objavil
v Uradnem listu RS, št. 57 z dne 14. 8.
1998, Ob-5618.

2. Razlog za razveljavitev postopka jav-
nega razpisa je odločitev revizijske komisije
pod št. 019-162/98-991-JO z dne 19. 10.
1998.

Agencija za radioaktivne odpadke

Št. 361-02/96 Ob-7954

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) in določitve revizijske ko-
misije za javna naročila št. 019-152/98-
1057-MS, 27. 10. 1998 objavljamo

sklep
o razveljavitvi postopka javnega
razpisa za izbiro izvajalca brez

omejitev za izgradnjo bloka in knjižnice
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Stanovanjski sklad Občine Slovenj Gra-
dec in Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
2382 Mislinja, kont. oseba Drago Pogo-
revc, tel. 0602/56-081, faks 0602/56-
065.

2. Predmet sklepa: razveljavitev po-
stopka javnega razpisa za izbiro izvajalca

brez omejitev za izgradnjo bloka z osmimi
neprofitnimi stanovanji in knjižnico, grad-
bena, obrtniška in instalacijska dela, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
59/98.

3. Razlog za razveljavitev: postopek od-
daje javnega naročila razveljavljamo na pod-
lagi odločitve revizijske komisije za javna
naročila pod št. 019-152/98-1057 - MS,
27. 10. 1998.

Občina Mislinja

Popravek

Št. 307/98 Ob-7944

Javni razpis raziskovalnih projektov za
podporo ciljem nacionalnega pomena na
področju turizma in malega gospodarstva,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 72 z dne
23. 10. 1998, se popravi tako, da je:

– v VII. točki rok za oddajo ponudb 12.
11. 1998 do 14. ure in

– v VIII. točki datum odpiranja ponudb
13. 11. 1998 ob 12. uri.

Minister za malo gospodarstvo in
turizem

Minister za znanost in tehnologijo

Popravek

Št. 308/98 Ob-7945

Javni razpis razpis raziskovalnih pro-
jektov Ciljnega raziskovalnega programa
ZEMLJA (Kmetijstvo in podeželje) za leto
1998 s tematskim naslovom “EVROPA II”,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 72 z dne
23. 10. 1998, se popravi tako, da je:

– v VII. točki rok za oddajo ponudb
12. 11. 1998 do 14. ure in

– v VIII. točki datum odpiranja ponudb
13. 11. 1998 ob 10. uri.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

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

Popravek

Ob-7826
V nameri o javnem naročilu za kemikalije

in laboratorijski material, objavljeni v Ur.l.
RS, št. 49 z dne 3. 7. 1998, Ob-4224, se
čas razpisa pod 3. točko popravi in pravilno
glasi:

Čas razpisa: konec novembra 1998.

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta,

Ljubljana
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ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Št.5895 Ob-7908
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Snaga d.o.o., Povšetova 6, 1000
Ljubljana, 061-177-97-13.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izgradnja
2. faze nadvišanja II. odlagalnega polja
(17.400 m2) - izdelava  dna deponije z
ureditvijo planuma in  tesnilnih slojev
dna ter brežine, izdelava drenaže in ka-
nalizacije izcednih vod, ureditev zača-
snega odplinjanja. Ocenjena vrednost
del je 151 milijonov tolarjev.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Odlaga-
lišče komunalnih odpadkov Barje, Cesta
dveh cesarjev.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila gradbenih del, če je znan: 5. 2. 1999

5. 
JP Snaga, d.o.o., 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

Ob-7801
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Tolmin, Prešernova

6, 5220 Tolmin, tel. 065/81-120, faks
065/81-239.

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

3. (a) Kraj dobave: ZD Tolmin, Prešer-
nova 6, 5220 Tolmin.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: posebno reševalno vozi-
lo – reanimobil, 1 kos.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
13,600.000 SIT.

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

vidoma 5 mesecev po sklenitvi pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo na sedežu naročnika pri
Purgar Mirjam, tel. 065/81-120, vsak po-
nedeljek, sredo in petek med 8. in 9. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 25. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na razpolago proti plačilu
zneska 10.000 SIT, na žiro račun naročni-
ka, št. 52030-603-31455, s pripisom
“stroški razpisne dokumentacije iz javnega
razpisa”, ali na blagajni naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo z vso potreb-
no dokumentacijo ter oznako “Ne odpiraj –
ponudba za javni razpis za posebno reše-
valno vozilo – reanimobil” je potrebno od-
dati v zaprti kuverti osebno ali po pošti do
30. 11. 1998 do 10. ure. Prevzemnik za
sprejem ponudb je pooblaščena delavka na-
ročnika Purgar Mirjam.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Tolmin,
Prešernova 6, 5220 Tolmin.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 1998 ob 11. uri, v sejni sobi na
sedežu naročnika. Odpiranje vodi strokov-
na komisija.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti za re-
snost ponudbe bančno garancijo za znesek
1,360.000 SIT, ki mora biti veljavna še 30
dni po pravnomočnem sklepu o izbiri naj-
ugodnejše ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: predvideni plačilni po-
goji so določeni v razpisni dokumentaciji.

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

morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe do 20. 1. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): izpol-
njevanje tehničnih zahtev in rešitev, cena in
plačilni pogoji, garancijski pogoji, servisira-
nje in stroški vzdrževanja. Teža in način upo-
rabe posameznega merila so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsebuje razpisna dokumentacija; do-
datne informacije se dobijo na naslovu na-
ročnika le na pismeno vlogo.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
60 z dne 28. 8. 1998, Ob-6060.

Zdravstveni dom Tolmin

Su 34/98 Ob-7809
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Okrožno sodišče v Krškem, Cesta
krških žrtev 12, Krško, faks 0608/22-972.

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

3. (a) Kraj dobave:
– Okrožno sodišče v Krškem, C. Krških

žrtev 12, Krško,
– Okrajno sodišče v Krškem, C. Krških

žrtev 12, Krško,
– Okrajno sodišče v Brežicah, C. prvih

borcev 48, Brežice,
– Okrajno sodišče v Sevnici, Glavni trg

30, Sevnica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: sukcesivna dobava pisar-
niškega (potrošnega) materiala po sez-
namu, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

(c).
(č) Ocenjena vrednost naročila:

8,000.000 SIT.
(d).
4. Datum dobave, če je predvideno:

1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Krškem, Cesta krških
žrtev 12, Krško, sekretar sodišča Peter Žni-
daršič.

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

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

predložiti ponudbe: 30. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Okrožno sodišče v Krškem,
Cesta krških žrtev 12, Krško (sprejemna
pisarna).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 12. 1998 ob 9. uri v prostorih Okrožne-
ga sodišča v Krškem, Cesta krških žrtev
12, Krško.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ponudbene vrednosti, z
veljavnostjo do 31. 12. 1998.

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

– plačilni rok najmanj 30 dni,
– drugi plačilni pogoji, razvidni iz razpi-

sne dokumentacije.
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:

Št. 403-10/98 Ob-7884
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Sloveni-
je, Jesenkova 3, 1000 Ljubljana, faks 13-
24-109.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: pisarniški, računalniški
in ostali potrošni pisarniški material, za
glavni urad in 15 davčnih uradov Davčne
uprave Republike Slovenije,

– 250,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: glavni urad in 15 davčnih

uradov Davčne uprave Republike Slovenije.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila blaga, če je znan: 5. 2. 1999.
5. Morebitne druge informacije: rok za-

četka in dokončanja dobave blaga je 24 me-
secev, v skupni razpisani vrednosti
500,000.000 SIT.

Pri ocenjevanju ponudb se bodo upo-
števale preference za domače ponudnike v
višini 10%.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS
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a) pravni status: ponudnik je lahko prav-
na ali fizična oseba, registrirana za dejav-
nost, ki je predmet razpisa in ima vsa dovo-
ljenja za opravljanje dejavnosti,

b) zahteve glede finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti so razvidne iz razpi-
sne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 1998.

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

– popolnost ponudbe,
– usposobljenost ponudnika,
– kakovost,
– skupna ponudbena cena,
– ponudbena cena tistih posameznih vrst

blaga, katerega potrošnja predstavlja bistve-
ni del vrednosti nabave,

– fiksnost cen,
– odzivni rok (možnost in hitrost dostave

na posamezno odjemno mesto),
– način plačila,
– reference,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
Pomen posameznega merila je oprede-

ljen z vrstnim redom navedbe meril.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu:
a) naročnik si pridržuje pravico določiti

morebiten manjši obseg dobave od razpisa-
nega z ozirom na razpoložljiva finančna
sredstva in dejanske potrebe naročnika,

b) ponudba mora biti v zaprti ovojnici,
opremljena z imenom in naslovom ponudni-
ka in napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
navedbo številke javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter navedbo predmeta naročila.

16., 17.
Okrožno sodišče v Krškem

Št. 402-53/98-2 Ob-7814
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Upravna enota Ptuj, Slomškova ulica
10, 2250 Ptuj, faks 062/771-540.

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

3. (a) Kraj dobave: sedež Upravne eno-
te Ptuj, Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava potrošnega pisar-
niškega in računalniškega materiala
(specifikacija je priložena v razpisni doku-
mentaciji).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Upravna enota Ptuj, Slomškova ulica 10,
vodja službe za vzdrževanje, Rožmarin Slav-
ko, tel. 062/771-131, I. nadstropje, soba
št. 18.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 23. 11. 1998,
vsak dan med 8. in 9. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Upravna enota Ptuj,
Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj, soba
št. 21/I. Zapečatene kuverte morajo biti ja-
sno označene z napisom: “Ne odpiraj – po-
nudba za nabavo potrošnega pisarniškega
in računalniškega materiala”. Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 27. novembra 1998
ob 9. uri, v sobi št. 1, Slomškova ulica 10,
2250 Ptuj.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 330.000 SIT, ki mora veljati
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo plačal do-
bavljeno blago v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 5/96) in spremembah in dopolni-
tvah zakona o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 34/98) in navodilih o izvrše-
vanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 1/98).

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni od dneva
odpiranja ponudb. Če jo ponudnik prej
umakne, bo vnovčena garancija za resnost
ponudbe.

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

– najnižja cena blaga: 70%,
– kvaliteta: 20%,
– druge ugodnosti (popusti): 10%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: daje jih Rožmarin Slavko,
tel. 062/771-131, v času poteka razpisa,
med 8. in 9. uro. Ponudniki bodo o izidu
razpisa obveščeni v roku 7 dni po sprejetju
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika,
le-tega pa naročnik sprejme v roku 15 dni
od dneva odpiranja ponudb.

16., 17.
Upravna enota Ptuj

Št. 9101-15/98 Ob-7815
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
faks 061/312-182.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za zamenjavo in do-
bavo službenih avtomobilov po sistemu sta-
ro za novo.

3. (a) Kraj dobave:
za I. del: Krško, Bohoričeva 9,
za II. del: Celje, Gregorčičeva 5a.

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

I. del (OE Krško):
– službeno vozilo Passat limuzina

“Comfortline” 1,8 T, 1 kos, opcije: metal-
na barva, klima naprava, radio 2×8 W, kr-
milnik ob volanu,

II. del (OE Celje):
– službeno vozilo Renault Megane

Scenic 1,6e RT, 1 kos, opcije: metalna
barva, klima naprava, radio 2×8 W, krmilnik
ob volanu.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,200.000 SIT.

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

I. del: 3,400.000 SIT,
II. del: 2,800.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija bo zainteresiranim po-
nudnikom poslana po pošti. Zahtevo za raz-
pisno dokumentacijo, skupaj z dokazilom o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije, je
potrebno poslati na naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje, OE Krško, Boho-
ričeva 9, 8270 Krško.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: najkasneje 5 dni pred
iztekom roka za predložitev ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na ŽR
št. 51600-609-50176, ZZZS, OE Krško.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 11. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, OE Krško, Bohoričeva 9,
8270 Krško.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 12. 1998 ob 10. uri, ZZZS, OE Celje,
Gregorčičeva 5a, sejna soba A.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% celotne razpisne vred-
nosti, veljavna do 31. 12. 1998.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok najmanj 30
dni po podpisu pogodbe.

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

način uporabe meril – 21. člen ZJN): plačil-
ni pogoji, cena, dobavni roki, servis in do-
bava rezervnih delov, dodatne ugodnosti,
kot so navedena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: v skladu z razpisno dokumentacijo.

16., 17.
Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije

Št. 4-98 Ob-7816
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom, CKŽ 56, 8270 Krško,
tel. 0608/21-204, faks 0608/22-037.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom,
CKŽ 54, Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zobozdravstveni material.
Okvirna količina blaga je razvidna iz razpi-
sne dokumentacije.

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

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

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

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba se zaključi 31. 12. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom, tajništvo, CKŽ 56, 8270
Krško. Dvig je možen samo osebno s pi-
smenim pooblastilom.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 20. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, žiro račun
51600-603-30902, virman ali splošna po-
ložnica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 11. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom, tajništvo,
Justina Jelaršič, CKŽ 56, 8270 Krško.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 12. 1998 ob 13. uri, na naslovu: ZD
Krško, CKŽ 54, Bonova hiša.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija 10% ponudbe-
ne vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: virman, 30 dni.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do začetka odpiranja
ponudb, 1. 12. 1998 do 13. ure.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): naj-
nižja končna cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zainteresirani dobijo na ZD Krško, CKŽ
56, 8270 Krško, pri Zlatki Mavsar,
tel. 0608/21-204, int. 274, faks
0608/22-037.

16., 17.
Zdravstveni dom Krško

Št. 2-98 Ob-7817
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom, CKŽ 56, 8270 Krško,
tel. 0608/21-204, faks 0608/22-037.

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

3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom,
CKŽ 54, Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material. Okvir-
na količina blaga je razvidna iz razpisne do-
kumentacije.

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

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

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

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba se zaključi 31. 12. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom, tajništvo, CKŽ 56, 8270
Krško. Dvig je možen samo osebno s pi-
smenim pooblastilom.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 20. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, žiro račun
51600-603-30902, virman ali splošna po-
ložnica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 11. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom, tajništvo,
Justina Jelaršič, CKŽ 56, 8270 Krško.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 1998 ob 11. uri, na naslovu: ZD
Krško, CKŽ 54, Bonova hiša.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija 10% ponudbe-
ne vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: virman, 30 dni.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do začetka odpiranja
ponudb, 30. 11. 1998 do 11. ure.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): naj-
nižja končna cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zainteresirani dobijo na ZD Krško, CKŽ
56, 8270 Krško, pri Zlatki Mavsar,
tel. 0608/21-204, int. 274, faks
0608/22-037.

16., 17.
Zdravstveni dom Krško

Št. 3-98 Ob-7818
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom, CKŽ 56, 8270 Krško,
tel. 0608/21-204, faks 0608/22-037.

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

3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom,
CKŽ 54, Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zdravstveni material,
zdravila, RTG material, laboratorijski ma-
terial. Okvirna količina blaga je razvidna iz
razpisne dokumentacije.

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

1. zdravstveni material,
2. zdravila,
3. RTG material,
4. laboratorijski material.

Dobavitelj mora ponuditi najmanj 10%
zahtevane letne količine oziroma najmanj
50% letne količine posamezne skupine raz-
pisanih vrst blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
27,500.000 SIT.

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

1. zdravstveni material: 10,000.000
SIT,

2. zdravila: 3,500.000 SIT,
3. RTG material: 2,000.000 SIT,
4. laboratorijski material: 12,000.000

SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

pogodba se zaključi 31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom, tajništvo, CKŽ 56, 8270
Krško. Dvig je možen samo osebno s pi-
smenim pooblastilom.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 20. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, žiro račun
51600-603-30902, virman ali splošna po-
ložnica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 11. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom, tajništvo,
Justina Jelaršič, CKŽ 56, 8270 Krško.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 12. 1998 ob 11. uri, na naslovu: ZD
Krško, CKŽ 54, Bonova hiša.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija 10% ponudbe-
ne vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: virman, 30 dni.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
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umaknejo ponudbo do začetka odpiranja
ponudb, 1. 12. 1998 do 11. ure.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): naj-
nižja končna cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zainteresirani dobijo na ZD Krško, CKŽ
56, 8270 Krško, pri Zlatki Mavsar,
tel. 0608/21-204, int. 274, faks
0608/22-037.

16., 17.
Zdravstveni dom Krško

Št. 1-98 Ob-7819
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom, CKŽ 56, 8270 Krško,
tel. 0608/21-204, faks 0608/22-037.

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

3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom
Krško, Kostanjevica in Senovo.

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

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

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

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno v letu 1999 po dogovoru.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba se zaključi 31. 12. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom, tajništvo, CKŽ 56, 8270
Krško. Dvig je možen samo osebno s pi-
smenim pooblastilom.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 20. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, žiro račun
51600-603-30902, virman ali splošna po-
ložnica.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 11. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom, tajništvo,
Justina Jelaršič, CKŽ 56, 8270 Krško.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 1998 ob 8. uri, na naslovu: ZD
Krško, CKŽ 54, Bonova hiša.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija 10% ponudbe-
ne vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: virman, 30 dni.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do začetka odpiranja
ponudb, 30. 11. 1998 do 8. ure.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): naj-
nižja končna cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zainteresirani dobijo na ZD Krško, CKŽ
56, 8270 Krško, pri Zlatki Mavsar,
tel. 0608/21-204, int. 274, faks
0608/22-037.

16., 17.
Zdravstveni dom Krško

Št. 4/98 Ob-7842
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Nova Gorica, Gre-
gorčičeva 16, Nova Gorica, tel.
065/12-940 faks 065/1294-160.

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

3. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Nova Gorica, Gregorčičeva 16, Nova Gori-
ca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

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

1. sadje,
2. sveža zelenjava in suhe stročnice,
3. kruh in pekarsko pecivo,
4. jajca,
5. zamrznjene ribe,
6. konzervirane ribe,
7. perutnina in perutninski izdelki,
8. sveže meso,
9. mesni izdelki,
10. mleko in mlečni izdelki,
11. zamrznjeni izdelki iz testa,
12. zamrznjena zelenjava,
13. testenine,
14. mlevski izdelki,
15. olja,
16. splošno prehrambeno blago.

Dobavitelj mora ponuditi blago po posa-
mezni skupini v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
43,290.000 SIT.

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

1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo se lahko dobi v tajniš-
tvu Doma upokojencev Nova Gorica, Gre-
gorčičeva 16, Nova Gorica med 8. in
13. uro, tel. 065/1294-164, faks
065/1294-160, po enodnevni predhodni
najavi po faksu in priložitvi dokazila o plačilu
razpisne dokumentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 24. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 5.000 SIT na
žiro račun št. 52000-603-31390.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom upokojencev Nova Go-
rica,  Gregorčičeva 16, 5000 Nova Gorica,

v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj –
ponudba” in številko objave v Uradnem listu
RS. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 12. 1998 ob 8. uri, Dom upokojencev
Nova Gorica, Gregorčičeva 16, Nova Gori-
ca v klubu.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 10% ponudbene vrednosti z veljav-
nostjo do 17. 1. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoj plačila je
plačilni rok, ki je razviden iz razpisne doku-
mentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja. Zahteve glede
fizično-poslovne in tehnične sposobnosti so
razvidne iz razpisne dokumentacije.

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 31. 1. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): merilo
za dodelitev naročila je najnižja končna ce-
na in ostala, ki so navedena v razpisni doku-
mentaciji. Ponudniki bodo obveščeni o izi-
du razpisa najkasneje do 18. 12. 1998.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kont. oseba je Valter Devetak, tel.
065/1294-169, faks 065/1294-160.

16., 17.
Dom upokojencev Nova Gorica

Ob-7823
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40,
Izola, tel. 066/606-580.

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

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

trebno dobaviti: nabava živil in prehram-
benih artiklov po skupinah in sicer:

I. mleko in mlečni izdelki,
II. zelenajva in sadje,
III. špecerija,
IV. zmrznjena živila,
V. pijača in napitki,
VI. meso in mesni izdelki,
VII. ribe in morski sadeži,
VIII. kruh in pekovsko pecivo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
46,810.000 SIT.

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

Naročilo se deli na osem skupin s pod-
skupinami, in sicer:

I. skupina v skupni orientacijski vredno-
sti 7,300.000 SIT

1. podskupina mleko,
2. podskupina jogurti,
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3. podskupina mlečni izdelki,
II. skupina v skupni orientacijski vredno-

sti 8,400.000 SIT
1. podskupina zelenjava,
2. podskupina krompir,
3. podskupina sadje,
4. podskupina jabolka;

III. skupina v skupni orientacijski vredno-
sti 8,860.000 SIT

1. podskupina splošno prehrambeno
blago,

2. podskupina jajca,
3. podskupina jabolčni kis,
4. podskupina olje,
5. podskupina čaji;

IV. skupina v skupni orientacijski vred-
nosti 200.000 SIT;

V. skupina v skupni orinetacijski vredno-
sti 600.000 SIT;

VI. skupina v skupni orientacijski vred-
nosti 16,650.000 SIT;

1. podskupina govedina,
2. podskupina perutnina,
3. podskupina svinjina,
4. podskupina drobovina,
5. podskupina mesni izdelki;

VII. skupina v skupni orientacijski vred-
nosti 1,100.000 SIT;

VIII. skupina v skupni orientacijski vred-
nosti 3,700.000 SIT.

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

5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobav je konec leta z možnostjo
podaljšanja pogodbe še za eno leto.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Izola, Rudi Benko, dipl.
ek., tel. 066/606-430, po predhodni naja-
vi. Dvigne se lahko samo tisti del dokumen-
tacije, za kateri del naročila se ponudnik
poteguje.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 5.000 SIT in se
plača virmansko na ŽR 51430-603-31364.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 18. 12. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Izola, Po-
lje 40, 6310 Izola, uprava - tajništvo, prev-
zemnica Biserka Benedetti.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 12. 1998 ob 11. uri v sejni sobi na
naslovu naročnika.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi po-
nudniki bo sklenjena enoletna pogodba, z
možnostjo podaljšanja še za eno leto.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi
kvalifikacijami za prodajo prehrambenih arti-
klov. Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti
mora poravnane vse davčne in druge z zako-
nom določene obveznosti. Podrobnejše zah-
teve so podane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do dneva, ki je oprede-
ljen za odpiranje ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Nedi Milkovič, dipl.
inž., živilske tehnike.

16., 17.
Splošna bolnišnica Izola

Ob-7824
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40,
Izola, tel. 066/606-580.

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

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

trebno dobaviti: nabava pisarniškega in
potrošnega materiala ter obrazcev, in si-
cer:

I. pisarniški in potrošni material,
II. obrazci.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

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

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

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

Naročilo se deli na dve skupini, in sicer:
I. skupina v skupni orientacijski vredno-

sti 9,500.000 SIT,
II. skupina v skupni orientacijski vredno-

sti 2,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

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

zaključek dobav je konec leta z možnostjo
podaljšanja pogodbe še za eno leto.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Izola, kont. oseba Rudi
Benko, dipl. ek., tel. 066/606-430, po
predhodni najavi. Dvigne se lahko samo tisti
del dokumentacije, za kateri del naročila se
ponudnik poteguje.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT in se plača virmansko na žiro račun
51430-603-31364.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 21. 12. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Izola, Po-

lje 40, 6310 Izola, uprava – tajništvo, prev-
zemnica Biserka Benedetti.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 12. 1998 ob 11. uri v sejni sobi na
naslovu naročnika.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo:  z izbranimi
ponudniki bo sklenjena enoletna pogodba z
možnostjo podaljšanja še za eno leto.

12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: ponudnik je lahko gospodarska
družba ali samostojni podjetnik z ustrezni-
mi kvalifikacijami za prodajo omenjenih ar-
tiklov. Ponudnik ne sme biti v stečaju, ime-
ti mora poravnane vse davčne in druge z
zakonom določene obveznosti. Podrob-
nejše zahteve so podane v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do dneva, ki je oprede-
ljen za odpiranje ponudb.

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

15., 16., 17.
Splošna bolnišnica Izola

Št. 333-20/98 Ob-7846
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana, faks 123-51-63.

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

3. (a) Kraj dobave: gojitvena lovišča fco.
skladišče, po razdelilniku naročnika, ka-
rnionska dostava z avtocisterno s samoraz-
kladalno napravo na lastni pogon.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: koruza razsuta, 200 ton.

(c).
(č) Ocenjena vrednost naročila:

4,500.000 SIT.
(d).
4. Datum dobave, če je predvideno: po

dogovoru.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do 10. 12. 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
Ljubljana.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): za razpi-
sno dokumnetacijo ni plačila.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: sreda 18. 11. 1998 ob
12. uri.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: v zaprti kuverti v tajništvo
Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1001 Ljubljana, s pripisom “Ne odpiraj, jav-
ni razpis – koruza”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda 18. 11. 1998 ob 12.15.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% vrednosti ponujenega bla-
ga, bančna garancija za resnost ponudbe
(Tender Bond), veljavnost do izbire ponud-
nika in sklenitve pogodbe, vendar pa najka-
sneje do 30. 11. 1998. Izjava, da bo izbra-
ni ponudnik po sklenitvi pogodbe naročniku
predložil bančno garancijo za dobro izved-
bo posla.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo 30 dni po doba-
vi blaga naročniku.

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:
dokazilo o registraciji, organizacijska oblika
ponudnika, obrazec BON-1 in BON-2 ozi-
roma BON-3, ki ne sme biti starejši od 30
dni.

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

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kako-
vost po pravilniku “pravilnik o kakovosti kr-
me” (Ur. l. SFRJ, št. 15/89), cena, doseda-
nje sodelovanje z Zavodom za gozdove Slo-
venije, rok dobave.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kont. oseba Iztok Ožbolt, dipl. inž. tel.
061/851-451.

16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije

Št. 63/1-98-II/7 Ob-7849
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno komunalno podjetje Komunala
Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, Kočevje, te-
lefaks 061/851-697.

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

3. (a) Kraj dobave: Kočevje, Kočevska
Reka.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kurilno EL olje, ca. 900
litrov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj bo izbran za celotno količino.

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

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

mesečnih naročilih: januar–maj in septem-
ber–december.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no komunalno podjetje Komunala Kočevje,

Tesarska 10, 1330 Kočevje, tel.
061/851-260, kont. oseba Urša Butala.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 23. 11. 1998.

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

predložiti ponudbe: do 25. 11. 1998, do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, Tesarska 10, 1330 Ko-
čevje, z oznako “Ne odpiraj – Ponudba –
gorivo”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 11. 1998, Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, Tesarska 10, ob 10. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do izbire
ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumenta-
ciji in pogodbi.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika finančno-poslovne in tehnične spo-
sobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost: po razpisni
dokumentaciji.

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

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kvali-
teta, plačilni rok, cena, reference.

15., 16., 17.
Komunala Kočevje, d.o.o.

Št. 289/98 Ob-7850
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija za radioaktivne odpadke,
Parmova 53, Ljubljana, tel. 13 23 280, faks
13 25 112.

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

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

trebno dobaviti: nakup poslovnih prosto-
rov, 200–250 m2 bruto površine.

(c).
(č) Ocenjena vrednost naročila: cena do

275.201 SIT za m2 (do 2.900 DEM za m2,
po srednjem tečaju Banke Slovenije).

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova
53, Ljubljana (soba 334/III), kont. oseba
Sabina Hajrič, dipl. jur.

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

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 11. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Agencija za radioaktivne od-
padke, Parmova 53, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 1998 ob 11. uri.

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

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

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– lokacija center Ljubljane ali predel Be-

žigrad – 18 točk,
– takojšnja vselitev – 16 točk,
– neto površina in cena – 14 točk,
– prostori so zaključena celota ali jih je

možno fizično ločiti od drugih prostorov –
12 točk,

– uporaba sejne sobe z ustrezno opre-
mo – 10 točk,

– direktna tel. linija ali možen najem tel.
linije do CVI – 8 točk,

– neposredna bližina servisnih in stori-
tvenih dejavnosti – 6 točk,

– možnost najema dodatnih poslovnih
prostorov, ki bi z lastniškimi tvorili zaključe-
no celoto – 4 točke,

– omogočeno urejeno parkiranje – 12
parkirnih prostorov – 2 točki.

15., 16., 17.
Agencija za radioaktivne odpadke

Ob-7892
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: sedež Telekoma Slo-
venije in PE Telekoma Slovenije – natančne
navedbe v razpisni dokumentaciji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: investicijski nakup PC
računalniške opreme – natančne naved-
be v razpisni dokumentaciji.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

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

14. dni od dneva sklenitve pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Mirka Vad-
nova 13, Kranj (vložišče).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 1. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT, gotovinsko plačilo na blagajni Teleko-
ma Slovenije ali na žiro račun št.
51500-849-1968.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Telekom Slovenije, d.d., Ci-
galetova 15, Ljubljana, tajništvo sektorja za
nabavo in logistiko, soba št. 306/III.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 12. 1998 ob 10. uri, Telekom Sloveni-
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je, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba
801/VIII.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je 90 dni od
datuma izstavitve računa, zadnjih 10% po-
godbene vrednosti se plača na podlagi ra-
čuna v 90 dneh po uspešno opravljenem
kvalitativnem pregledu.

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

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

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

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

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

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

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Maribor

Ob-7904
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: KGZ Gozd Bled, z.o.o., Za žago 1A,
Bled, 064/748-05-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): zbiranje ponudb.

3. (a) Kraj dobave: Zgornje Gorje 7A.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: oprema mesnice. Vitrina
200 cm in vitrina 150 cm z ločenim kom-
presorjem, zaprti kot med vetrinama, mlin
za meso, žaga za kosti, stroj za pakiranje,
hladilnik in zmrzovalnik ter vetrina za mleč-
ne izdelke, miza za razrez, dve tnali za raz-
sek mesa, salamoreznica, police iz nerjave-
če kovine, tehtnica in blagajna.

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

20. 11. 1998.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

10. 12. 1998.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: di-
rektor KGZ Gozd Bled, z.o.o., Za žago 1A,
Bled, tel. 064/748-05-12.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do ponedeljka, 16.
11. 1998 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kam je potrebno znesek nakazati):
3.000 SIT, na blagajni na upravi Za žago
1A, Bled.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do torka, 17. 11. 1998
do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Kmetijsko gozdarska zadru-
ga, Gozd Bled, z.o.o. – tajništvo, Za žago
1A, Bled, s pripisom “Ne odpiraj, za razpis”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v torek, 17. 11. 1998 ob 13.15, v sejni
sobi KGZ Gozd Bled, Za žago 1A, Bled.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: polog 30.000 SIT v blagajno za-
druge pri oddaji ponudbe. Izbranemu po-
nudniku se polog vrne na dan začetka do-
bave, neizbranim ponudnikom pa dva dni
po odpiranju ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 50% plačila en dan po
začetku dobave, ostalih 50% takoj po izvr-
šeni celotni dobavi, montaži in preizkusu
delovanja.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navesti reference nekaj do sedaj opremlje-
nih mesnic.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 17. 11. 1998
do 14. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): konku-
renčna cena, zahtevana kvaliteta, celovitost
ponudbe, dosedanje reference ponudnika.

15. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: ocena vrednosti opreme je 2,000.000 SIT.

16., 17.
KGZ Gozd Bled, z.o.o.

Št. 039/98 Ob-7906
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska
2,1550 Ljubljana.

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

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

trebno dobaviti: 105.000 m neposneti
filmi.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Čufarjeva ul., soba 10, pri
Brigiti Majdič.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija bo na razpolago za 5.000
SIT. Način plačila je negotovinski na račun
štev. 50101-603-45036, sklic na št.
00-789100-51, z oznako predmeta plačila.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16.11.1998 do 15 ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija, vlo-
žišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 11. 1998 ob  10 uri v sobi 52/V v

prostorih JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.

7. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: po razpisni dokumentaciji.

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

9. Datum, do katerega ponudniki ne more-
jo umakniti ponudbe: do sklenitve pogodbe.

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

  – cena blaga po posameznih artiklih,
  – kakovost blaga,
  – plačilni pogoji in rok plačila,
  – vrednostni in količinski popusti,
  – dobavni rok, način dobave, garancija

dobav in odzivni čas,
   – ostale ugodnosti, ki jih nudijo po-

nudniki,
   – druga merila navedena v razpisni

dokumentaciji.
11. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 31. 7. 1998 pod št.
054/98.

Javni zavod RTV Slovenija

Zbiranje ponudb

Št. 028/98  Ob-7907
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana faks: 175 2186.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): zbiranje ponudb (54 člen ZJN).

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

potrebno dobaviti: 39 kosov Elektronke.
 (c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje tudi za naročilo
samo dela zahtevanega blaga.

 (č) Ocenjena vrednost naročila:
19,500.000 SIT.

 (d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija, Komercialna služba, Čufarjeva ul.,
soba 10 pri Brigiti Majdič.

 (b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 11. 1998.

 (c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija bo na razpolago za 5.000
SIT. Način plačila je negotovinski na račun
štev. 50101-603-45036, sklic na št.
00-789100-51, z oznako predmeta plačila.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 26.11.1998 do 15.ure
v vložišče RTV Slovenija.

 (b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: RTV Slovenija, vložiš-
če, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 1998

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

10., 11.
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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:
po razpisni dokumentaciji.

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

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

– cena blaga po posameznih artiklih,
– kakovost blaga,
– plačilni pogoji in rok plačila,
– vrednostni in količinski popusti,
– dobavni rok, način dobave, garancija

dobav in odzivni čas,
– ostale ugodnosti, ki jih nudijo ponudniki,
– druga merila navedena v razpisni do-

kumentaciji.
15., 16., 17.

Javni zavod RTV Slovenija

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Ob-7912
1. Naročnik, poštni naslov, Številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga d.o.o. Maribor,
Nasipna c. 64, 2000 Maribor, fax.:
062/307-661.

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

3. (a) Kraj dobave: Dobava fco JP Sna-
ga Maribor, Nasipna c. 64, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga: nabava in do-
bava enega smetarskega vozila s pral-
cem.

(c) Možnost delnih dobav: delne dobave
niso možne, nabavlja se kompletno vozilo

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila:  34 mio SIT;

4. Predviden datum (prve) dobave:
marec 1999;

5. Predviden datum končne dobave:
marec 1999;

6. Priprava ponudbe na razpis
(a) Razpisno dokumentacijo je možno

dobiti na naslovu: JP Snaga d.o.o. Maribor,
Nasipna c. 64, 2000 Maribor - v tajništvu ali
na tel. 062/305 615 pri Branku Kosiju.

(b) Razpisno dokumentacijo je mogoče
zahtevati do: tri dni pred iztekom roka za
oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT v gotovini na
blagajni podjetja ali z nakazilom na žiro ra-
čun 51800-601-18972 z oznako “RD-Sme-
tiščar s pralcem”.

7. Oddaja ponudb
(a) Rok za oddajo ponudb: ponudbe je

potrebno oddati do 30. 11. 1998 do
15. ure.

(b) Naslov za oddajo ponudb: JP Snaga
d.o.o. Maribor, Nasipna c. 64, 2000
Maribor – tajništvo direktorja

8. Odpiranje ponudb bo 1. 12. 1998,
ob 12. uri, na sedežu naročnika.

9. Finančna zavarovanja za resnost po-
nudbe:

– znesek finančnega zavarovanja: 5%
razpisane vrednosti;

– vrsta finančnega zavarovanja: garancija
slovenske banke;

– trajanje finančnega zavarovanja: enako
veljavnosti ponudbe;

– zavarovanje za dobro izvedbo posla:
Znesek finančnega zavarovanja: 10% po-

godbene vrednosti;
– vrsta finančnega zavarovanja: garancija

slovenske banke;
–trajanje finančnega zavarovanja: za čas

trajanja garancije;
Ponudnik mora pridobiti izjavo banke,

da bo ob sklenitvi pogodbe to garancijo
izdala.

10. Glavni pogoji financiranja: rok plači-
la je minimalno 60 dni od podpisa prevzem-
nega zapisnika.

11. Zahtevana pravna oblika ob dodeli-
tvi javnega naročila: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena kupoprodajna pogodba.

12. Zahteve do ponudnikov za priznanje
sposobnosti:

– za pravne osebe izpisek registra z opi-
som dejavnosti, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev, za samostojne podjetnike pa
priglasitev pri davčnem uradu,

– bonitetne obrazce (BON 1 in BON 2),
ki niso starejši od 30 dni, za samostojne
podjetnike potrjena davčna napoved za zad-
nje davčno obdobje.

13. Datum možnega odmika ponudbe.
Ponudbo je možno umakniti 2 dni pred

iztekom roka za oddajo ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila:
– izpolnjevanje tehničnih zahtev in uskla-

jenost z obstoječim strojnim parkom 30
– organiziranost servisnih storitev 20
– reference 15
– cena  10
– garancija  10
– plačilni pogoji  5
– dobavni rok  5
– druge ugodnosti  5
Vsako merilo bo na podlagi ugodnosti za

naročnika in primerjavi med ponudbami oce-
njeno z oceno od 0 do 10, pri čemer se
lahko ocene tudi ponavljajo, kolikor je po-
nujeni element med različnimi ponudniki
enakovreden. Kot končna ocena velja zmno-
žek uteži z oceno ter seštevek vseh zmnož-
kov posameznega ponudnika.

15. Druge informacije: podrobnejše in-
formacije lahko ponudniki dobijo na naslovu
naročnika ali po tel. 305-615 med 8. in 10.
uro pri Branku Kosiju.

16. Datum objave namere o naročilu: ni
bilo objave o nameri.

17. Neuspeli razpis: prvi neuspeli javni
razpis za to naročilo je bil objavljen dne
29. 6.1998 pod št. Ob-4043, preklic pa
2.10.1998 – Ob-6931.

Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor

Št. 271/1-98 Ob-7915
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Soške elektrarne Nova Gorica,
d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica,
faks 065/259-39.

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

3. (a) Kraj dobave: 5000 Nova Gorica,
Erjavčeva 20.

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

a) Fiat Panda 1300, pogon na vsa ko-
lesa, 1 kom,

b) Fiat Marea 1800, limuzina, 1 kom,
c) Audi A6 2,4 quatro, 1 kom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: lah-
ko za posamezno vozilo pod a, b in c.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
13,800.000 SIT.

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

a) 2,000.000 SIT,
b) 3,300.000 SIT,
c) 8,500.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: od
15 do 60 dni po sklenitvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
6. 2. 1999 za vozila pod c, za a in b pa
22. 12. 1998.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Soš-
ke elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavče-
va 20, 5000 Nova Gorica, kont. oseba Dra-
go Repič, tel. 065/228-11.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo do 16. 11. 1998, med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): ponudni-
ki poravnajo z virmanom na žiro račun št.
52000-601-24191, Agencija za plačilni
promet, v višini 5.000 SIT.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Soške elektrarne Nova Go-
rica, d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gori-
ca, tajništvo podjetja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 11. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Soške elektrarne No-
va Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 No-
va Gorica, sejna soba, I. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% ponudbene vrednosti garan-
cije za resnost ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo le po 30 dneh
izdobave, glej razpisno dokumentacijo.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z določili zakona o JN in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije ter zahtevami iz razpisne doku-
mentacije naročnika (registracija podjetja,
tekoče plačilo davščin, izjavo o izpolnjeva-
nju formalnih in tehničnih pogojev s poobla-
stilom, glej razpisno dokumentacijo).

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: do 15. 12. 1998.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
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nudbena cena, plačilni pogoji, dobavni rok,
garancijska doba, višina popusta. Teža po-
sameznega merila pri skupni oceni ponud-
nika je natančno določena v razpisni doku-
mentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z “Ne odpi-
raj, ponudba” in št. objave v Uradnem listu
RS ter naveden predmet javnega razpisa.

16., 17.
SENG, d.o.o., Nova Gorica

Ob-7924
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel. 0601
26 144, faks 0601 26 642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: gradbeni material (zaradi
obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja
v razpisni dokumentaciji).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop. Sklopa sta:

– sklop 1: pesek in beton,
– sklop 2: ostali gradbeni material.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

33.900.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično: oce-
njeni vrednosti sklopov sta:

– sklop 1: pesek in beton: 24,200.000
SIT,

– sklop 2: ostali gradbeni material:
9,700.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: ob-
dobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazilo na ži-
ro račun RTH, d.o.o. številka
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 12. 1998 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
Tajništvo gospodarsko finančnega sektoja
– Majda Turnšek. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene kot to predvideva
zakon o javnih naročilih.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 12. 1998 ob 10. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj (Uradni list RS, št.
73/97).

10. 
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni
pravni osebi.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z 28.
členom zakona o javnih naročilih.

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

– ponudbena cena do 40 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– možnost kompenzacije do 7 točk,
– fiksnost cen do 13 točk,
– kreditiranje do 5 točk.
Podrobna razdelitev - ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

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

Ob-7925
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel. 0601
26 144, faks 0601 26 642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: orodje: zaradi obsežnosti
specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni
dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop. Sklopi so:

– sklop 1: strojno orodje,
– sklop 2: ročno orodje,
– sklop 3: rezkarji, stružni noži in pribor,
– sklop 4: rezalne in brusne plošče,
– sklop 5: rudarsko orodje.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

14,930.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično: oce-
njeni vrednosti sklopov so:

– sklop 1: strojno orodje: 4.560.000 SIT,
– sklop 2: ročno orodje: 7,330.000 SIT,
– sklop 3: rezkarji, stružni noži in pribor:

1,350.000 SIT,
– sklop 4: rezalne in brusne plošče:

960.000 SIT,
– sklop 5: rudarsko orodje: 730.000

SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: ob-

dobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o. številka 52700-601-18647 pri
APP Trbovlje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 11. 1998 do
10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene kot to predvideva zakon o javnih
naročilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 1998 ob 11. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah finanč-
nih zavarovanj (Uradni list RS, št. 73/97).

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni
pravni osebi.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z 28.
členom zakona o javnih naročilih.

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

– ponudbena cena do 40 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– možnost kompenzacije do 7 točk,
– fiksnost cen do 13 točk,
– kreditiranje do 5 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

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

Ob-7926
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel. 0601
26 144, faks 0601 26 642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

 (b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vrtalno drogovje in
vrtalne krone (zaradi obsežnosti specifika-
cije blaga se ta nahaja v razpisni dokumen-
taciji).

 (c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za celotno naroči-
lo ali za posamezen sklop. Sklopi so:

– sklop 1: vrtalne krone,
– sklop 2: vrtalno drogovje,
– sklop 3: svedri,
– sklop 4: geološko orodje.
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 (č) Ocenjena vrednost naročila:
33,947.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oce-
njeni vrednosti sklopov so :

– sklop 1: vrtalne krone: 8,540.000 SIT,
– sklop 2: vrtalno drogovje: 24,390.000

SIT,
– sklop 3: svedri: 832.000 SIT,
– sklop 4: geološko orodje: 185.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: ob-

dobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).

 (b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 12. 1998.

 (c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazilo na ži-
ro račun RTH, d.o.o. številka
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 12. 1998 do 8. ure.

 (b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrast-
nik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbov-
lje, tajništvo gospodarsko finančnega sek-
toja – Majda Turnšek (zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene kot to predvide-
va zakon o javnih naročilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 12. 1998 ob 8.30.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost:: kot
predvideva navodilo o vrstah finančnih zavaro-
vanj Uradni list RS štev. 73/97.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni
pravni osebi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: zah-
teve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z 28.
členom zakona o javnih naročilih.

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

– ponudbena cena do 40 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– možnost kompenzacije do 7 točk,
– fiksnost cen do 13 točk,
– kreditiranje do 5 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje –

posameznega merila je opisano v razpisni
dokumentaciji.

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

Ob-7927
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel. 0601
26 144, fax. 0601 26 642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izdelki črne metalurgije:
zaradi obsežnosti specifikacije blaga se ta
nahaja v razpisni dokumentaciji .

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop. Sklopi so:

– sklop 1: cevi raznih profilov,
– sklop 2: jeklo okroglo,
– sklop 3: jeklo kvadratno, jeklo plošča-

to, jeklo kotno in nosilci,
– sklop 4: pločevina,
– sklop 5: pločevina perforirana,
– sklop 6: mreže sejalne,
– sklop 7: verige in izdelki za prenos

bremen,
– sklop 8: verige za transporter,
– sklop 9: žične vrvi in pribor.
(č) Ocenjena vrednost naročila

49,440.000 SIT.
 (d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično: oce-
njeni vrednosti sklopov so:

– sklop 1: cevi raznih profilov:
3,000.000 SIT,

– sklop 2: jeklo okroglo: 2,950.000 SIT,
– sklop 3: jeklo kvadratno, jeklo plošča-

to, jeklo kotno in nosilci: 4,100.000 SIT,
– sklop 4: pločevina: 7,000.000 SIT,
– sklop 5: pločevina perforirana:

4,780.000 SIT
– sklop 6: mreže sejalne: 3,780.000

SIT,
– sklop 7: verige in izdelki za prenos

bremen: 8,400.000 SIT,
– sklop 8: verige za transporter:

4,760.000 SIT,
– sklop 9: žične vrvi in pribor:

10,670.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: ob-

dobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektoja –
ga. Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopi-
jo nakazila na žiro račun).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, način plačila:
nakazilo na žiro račun RTH, d.o.o. številka
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.

(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 12. 1998 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje;
tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
ga. Majda Turnšek. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene kot to predvideva
zakon o javnih naročilih.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 12. 1998 ob 11. uri.

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

nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj (Uradni list RS, št.
73/97).

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni
pravni osebi.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

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

– ponudbena cena do 40 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– možnost kompenzacije do 7 točk,
– fiksnost cen do 13 točk,
– kreditiranje do 5 točk.
Podrobna razdelitev - ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

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

Ob-7928
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel. 0601
26 144, faks 0601 26 642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

 (b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vezivni material za
utrditev stropa na odkopih, izbira
dobavitelja za dobo 5 let, za obdobje
1999–2003

Zaradi obsežnosti specifikacije blaga se
ta nahaja v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za celotno naročilo.

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

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

dobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2003.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).

 (b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 11. 1998.

 (c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o. številka 52700-601-18647 pri
APP Trbovlje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 11. 1998 do 8. ure.
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 (b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrast-
nik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbov-
lje, tajništvo gospodarsko finančnega sek-
toja – Majda Turnšek.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene kot to predvideva zakon o javnih
naročilih.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 1998 ob 8.30.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% 1/5 (ene petine) vredno-
sti blaga, veljavnost: kot predvideva navodi-
lo o vrstah finančnih zavarovanj (Uradni list
RS, št. 73/97).

10. 
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti posamezni pravni osebi.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z 28.
členom zakona o javnih naročilih.

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

– ponudbena cena do 40 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– fiksnost cen do 20 točk,
– pariteta (Incoterms 1990) do 5 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

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

Ob-7929
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel. 0601
26 144, faks 0601 26 642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

 (b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: TH podporje, izbira
dobavitelja za dobo 2 let, za obdobje
1999–2000.

Zaradi obsežnosti specifikacije blaga se
ta nahaja v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za celotno naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
148,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: ob-
dobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).

 (b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 12. 1998.

 (c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 15.000
SIT, nakazilo na žiro račun RTH, d.o.o., šte-
vilka 52700-601-18647 pri APP Trbovlje.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o. Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene kot to predvideva zakon o javnih
naročilih.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 12. 1998 ob 8.30.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% 1/2 (ene polovice) vred-
nosti blaga, veljavnost: kot predvideva na-
vodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Uradni
list RS, št. 73/97).

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti posamezni pravni osebi.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z 28.
členom zakona o javnih naročilih.

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

– ponudbena cena do 40 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 15 točk,
– obročno odplačevanje do 20 točk,
– fiksnost cen do 10 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15., 16., 17. 
RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-7930
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel. 0601
26 144, fax. 0601 26 642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

 (b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: elektro material (zaradi
obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja
v razpisni dokumentaciji)

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop. Sklopi so:

– sklop 1: drobni elektro material,
– sklop 2: stikala,
– sklop 3: žice, kabli in pribor,

– sklop 4: svetila,
– sklop 5: varovalni elementi,
– sklop 6: upori in polprevodniški mate-

rial.
 (č) Ocenjena vrednost naročila:

20,400.000 SIT
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično: oce-
njeni vrednosti sklopov so:

– sklop 1: drobni elektro material:
4,070.000 SIT,

– sklop 2: stikala: 2,950.000 SIT,
– sklop 3: žice, kabli in pribor:

9.060.000 SIT,
– sklop 4: svetila: 3,230.000 SIT,
– sklop 5: varovalni elementi:

1,020.000 SIT,
– sklop 6: upori in polprevodniški mate-

rial: 70.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: ob-

dobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek, (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, nakazilo na ži-
ro račun RTH, d.o.o. številka
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 12. 1998 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene kot to predvideva zakon o javnih
naročilih.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 12. 1998 ob 8.30.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj Uradni list RS, št.
73/97.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni
pravni osebi.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z 28.
členom zakona o javnih naročilih.

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

– ponudbena cena do 40 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– možnost kompenzacije do 7 točk,
– fiksnost cen do 13 točk,
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– kreditiranje do 5 točk.
Podrobna razdelitev - ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

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

Ob-7931
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel. 0601
26 144, fax. 0601 26 642.

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

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: les in izdelki iz lesa (zara-
di obsežnosti specifikacije blaga se ta na-
haja v razpisni dokumentaciji)

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop. Sklopa sta:

– sklop 1: les,
– sklop 2: izdelki iz lesa.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

97,100.000 SIT
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično: oce-
njeni vrednosti sklopov sta:

– sklop 1: les: 95,400.000 SIT,
– sklop 2: izdelki iz lesa: 1,700.000

SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: ob-

dobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektoja –
Majda Turnšek, (ob dvigu predložiti kopijo
nakazila na žiro račun).

 (b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 12. 1998.

 (c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati) 15.000
SIT, nakazilo na žiro račun RTH, d.o.o. šte-
vilka 52700-601-18647 pri APP Trbovlje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 12. 1998 do 11.30.

 (b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrast-
nik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbov-
lje, tajništvo gospodarsko finančnega sek-
toja – ga. Majda Turnšek.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene kot to predvideva Zakon o javnih
naročilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 12. 1998 ob 12. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj (Uradni list RS, št.
73/97).

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo

se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni
pravni osebi.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

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

– ponudbena cena do 40 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– možnost kompenzacije do 7 točk,
– fiksnost cen do 13 točk,
– kreditiranje do 5 točk.
Podrobna razdelitev - ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15., 16., 17.
RTH, d.o.o., Trbovlje

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

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

Ob-7802
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del: Dom starejših Len-
dava, Naselje prekmurske brigade 4/a, Len-
dava.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno-obrtniška in inštalacijska dela pri
izgradnji prostorov za namen dnevnega
centra – I. faza.

Ocenjena vrednost naročila 42,000.000
SIT.

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

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del z
dnem podpisa pogodbe, rok dokončanja
del je 120 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
starejših Lendava, Naselje prekmurske bri-
gade 4/a, Lendava, tel. 069/78-236,
069/78-237.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,

kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT na ŽR 51920-603-32218, Dom starej-
ših Lendava.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dom starejših Lendava, Na-
selje prekmurske brigade 4/a, 9220 Len-
dava.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” z navedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 12. 1998 ob
11. uri v prostorih Doma starejših Lendava,
Naselje prekmurske brigade 4/a, v sobi št.
P09.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavno-
sti sprejemljivih finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: za resnost ponudbe se zahte-
va brezpogojna bančna garancija za re-
snost ponudbe, plačljiva na prvi poziv, v
višini 3% od vrednosti javnega razpisa,
veljavna do 31. 12. 1998, tj. garancija na
obrazcu 1, ki je sestavni del navodil o
vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi po-
nudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih ob-
veznosti v postopku javnega naročanja
(Ur. l. RS, št. 73/97).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
najmanj 60-dnevni rok plačila po potrditvi
mesečne situacije s strani nadzornega or-
gana naročnika.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 12. 1998.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
navedena v razpisni dokumentaciji (ponud-
bena cena, fiksnost cen, rok dokončanja
del, garancijski rok, plačilni pogoji, referen-
ce).

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

čilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 60 z dne
28. 8. 1998 pod št. 27/98.

Dom starejših Lendava

Ob-7833
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta Krških žrtev 14,
8270 Krško, telefaks 0608/22-221.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
s predhodno izvedenim ponovnim javnim
razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Brestanica, spodnji
grad.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zame-
njava strešne konstrukcije in kritine.
Ocenjena vrednost del: 9,500.000 SIT.
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(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
eno varianto, po razpisni dokumentaciji.

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 Krško, Oddelek za gospodarsko infra-
strukturo, CKŽ 14, Krško.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvi-
gu razpisne dokumentacije je potrebno vpla-
čati 5.000 SIT na ŽR 51600-630-13042.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 18. 11. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Krško, CKŽ 14,
8270 Krško, Oddelek za gospodarsko in-
frastrukturo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 18. 11. 1998 ob
10.30 na naslovu naročnika v sejni sobi D.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija v višini 10% ocenjene vrednosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: v skla-
du z navodilom o izvrševanju proračuna RS v
60 dneh po zapadlosti posamezne situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v
razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvig-
ne pri naročniku.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 1. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (40%), rok plačila, zamik plačila
(30%), reference ponudnika (30%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije so na razpolago
na Občini Krško, CKŽ 14, Krško, pri Pirc
Matjažu, tel.0608/22-771, vsak delovni
dan med 7. in 8. uro.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
69 z dne 9. 10. 1998; Ob-7065.

Občina Krško

Št. 6/98 Ob-7838
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RTH, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, faks 0601/26-642.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: odpira-
nje III. Polja (jama Trbovlje); 41,500.000
SIT.

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

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

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

končanja del ali čas izvedbe: 6 mesecev.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Trg
revolucije 12, RTH, d.o.o., Oddelek za in-
vesticije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
25.000 SIT, nakazilo na žiro račun RTH,
d.o.o., 527-601-18647, pri Agenciji za pla-
čilni promet.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje, Oddelek za investicije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 12. 1998 ob 10. uri, na Oddelku za
investicije.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavno-
sti sprejemljivih finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: bančna garancija v višini 5%
od ponudbene vrednosti, v skladu z ve-
ljavnostjo ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačevanje opravljenih del na osnovi me-
sečnih situacij, plačljivih v roku 30 dni po
nastanku DUR-a.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: posamezni ponud-
nik izdela ponudbo za celotna razpisana
dela.

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:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 12. 1998, po
oddaji ponudbe.

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

– cena ponujenih del do 10 točk,
– rok izvedbe del do 8 točk,
– fiksnost cen do 5 točk,
– plačilni pogoji do 20 točk,
– možnost kompenzacij do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: informacijo o naročilu je možno dobiti
pri Cvibovšek Francu, v času razpisa, vsak
ponedeljek od 10. do 12. ure.

17., 18.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 64-20/98 Ob-7845
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Koper, Urad za druž-
bene dejavnosti Koper, Verdijeva 10, tele-
faks 066/271-021.

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

3. Kraj izvedbe del: Koper, OŠ Anton
Ukmar.

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

– adaptacija vrtca za potrebe Osnov-
ne šole Anton Ukmar v Kopru,

– izvedba zunanje ureditve z odvod-
njavanjem, sanacijska dela interne ka-
nalizacije,

– ocenjena vrednost del: 25,000.000
SIT.

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

nesprejemljivost variant: variantne izvedbe
niso predvidene.

(b).
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del: december 1998, predvideno do-
končanje: april 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Koper, Koper, Verdijeva 10,
soba 203, kont. oseba Jožica Vatovec, tel.
066/446-239.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT (virman), ŽR Mestne občine Ko-
per 51400-630-90004.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 11. 1998 do
10.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Koper, Urad
za družbene dejavnosti, Koper, Verdijeva
10, soba 203.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 1998 ob 11. uri, Mestna občina
Koper, Verdijeva 10, 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 vi-
šini 10% ocenjene vrednosti del, ki je ve-
ljavna v času veljavnosti ponudbe, to je
60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila na podlagi potrjenih začasnih situa-
cij, v roku 60 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba o izvajanju
del.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 27. 1. 1999.
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15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
reference, cena, rok izvedbe del. Teža in
način uporabe meril so razvidni iz razpisne
dokumentacije.

Najcenejši ponudnik ni nujno tudi na-
j-ugodnejši.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Mestna občina Koper, Urad za družbe-
ne dejavnosti Koper, Verdijeva 10, kont.
oseba Jožica Vatovec, tel. 066/446-239.

17., 18.
Mestna občina Koper

Urad za družbene dejavnosti

Št. 50/10/98 Ob-7863
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Goriški vodovodi, d.d., C. 25. junija
1/b, Nova Gorica.

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

3. Kraj izvedbe del: Loke (pri Novi Gori-
ci).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izvaja-
la se bodo gradbena in montažna dela
pri gradnji vodovoda Loke – II. faza.
Vrednost del znaša 25,000.000 SIT. Dela
se bodo izvajala po posameznih odsekih.

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

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
10. 12. 1998, zaključek del: 28. 2. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Go-
riški vodovodi, d.d., Nova Gorica, Tehnič-
no-razvojni sektor, kont. oseba: Nemec Dar-
ja, d.i.g.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): plačilo
razpisne dokumentacije v višini 35.000 SIT
se nakaže na račun APP Nova Gorica:
52000-601-12152.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 25. 11. 1998, do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Goriški vodovodi, d.d., C.
25. junija 1/b, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v sejni sobi Goriških
vodovodov 25. 11. 1998 ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe mora ponudnik predlo-
žiti akceptni nalog v višini 10% ponujenih
del.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti in mora imeti ustrezne kadre.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be je minimalno 90 dni od dneva, ko pote-
če rok za oddajo ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje v roku 45 dni.

17., 18.
Goriški vodovodi, d.d.,

Nova Gorica

Št. 88/98 Ob-7864
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Kraj izvedbe del:  Masarykova 24,
Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija podstrešnih prostorov v objektu
“Lovci” (Metelkova) v umetniške atelje-
je v Ljubljani.

Ocenjena vrednost del: 11,000.000
SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek: de-
cember, dokončanje: v treh mesecih od pri-
četka izvajanja del.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič-Lundrovo nabrežje, št. 2, Ljubljana,
soba 255/II. nadst., kont. oseba Bojana
Pogačnik, od 10. do 12. ure vsak delovnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 9. 11. 1998
do 16. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 7.000
SIT, ŽR 50100-845-50358 s pripisom:
JR-88.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 11. 1998 do
12.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo nabrežje
št. 2, soba 255/II. nadst., kont. oseba Bo-
jana Pogačnik – osebno.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 11. 1998 ob 13. uri Adamič Lundrovo
nabrežje št. 2, Ljubljana, pred sobo št.
143/I. nadst.

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

nepreklicna bančna garancija vnovčljiva na
prvi poziv v višini 10% razpisane vrednosti, v
času trajanja 90 dni.

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

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

morejo umakniti ponudbe: 26. 11. 1998
od 12.45 dalje.

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

16., 17., 18.
Mestna občina Ljubljana

Ob-7869
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vodovod-Kanalizacija, JP, d.o.o., La-
va 2a, 3000 Celje, faks 063/42-50-310.

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

3. Kraj izvedbe del: Zvezna ulica–Alja-
žev hrib/Celje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vodo-
vod: rekonstrukcija 735 metrov cevovo-
da, ∅∅∅∅∅ 80 in ∅∅∅∅∅ 100.

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

nesprejemljivost variant: duktil litina z neiz-
vlečljivim slojem.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
februar 1999, rok izvedbe: 1 mesec.

7. (a)
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati

razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo z razpi-
snimi pogoji, od dneva objave v Uradnem
listu RS, pa do vključno 20. 11. 1998 med
8. in 10. uro, na naslovu: Vodovod-Kanali-
zacija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje – taj-
ništvo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sno dokumentacijo zainteresirani ponudniki
dvignejo s potrdilom o plačilu stroškov raz-
množevanja v višini 5.000 SIT, katerega pla-
čajo na ŽR Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.,
Lava 2a, 3000 Celje, številka
50700-601-105256 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, enota Celje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predeložene najkasneje do
7. 12. 1998 do 12. ure, ne glede na način
predložitve.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Ko-
munalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000
Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za vodovod
Zvezna ulica–Aljažev hrib”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 8. 12.
1998, ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, 3000 Celje, v sejni sobi.
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Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 5% ponud-
bene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po
mesečnih situacijah.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: joint – venture z naved-
bo vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora imeti veljavno registracijo in
odločbo o opravljanju dejavnosti.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za ocenjevanje ponudb z vplivnimi deleži so
naslednji: cena 60%, rok izvedbe 10%, us-
posobljenost ponudnika 10%, referenčni
objekti 20%. Način uporabe kriterijev je po-
jasnjen v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne dodatne informacije v zvezi
s predmetnim javnim naročilom se dobijo
pri Marku Planinšku, univ. dipl. inž. grad.,
na VO-KA Celje, tel. 063/42-50-315 in
Marjani Jerman, inž. grad., na VO-KA Celje,
tel. 063/42-50-349.

17., 18.
Vodovod-Kanalizacija, JP, d.o.o.

Celje

Št. 352-114/98 Ob-7872
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ormož, Ptujska cesta 6,
2270 Ormož, 062/701-721.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja plazu pri stanovanjskem objektu Đom-
ba Rakovci 32, Sv. Tomaž – 5,000.000
SIT.

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

končanj del ali čas izvedbe: 1 mesec.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, virman, ŽR št. 52410-630-20808.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 11. 1998, ob 9. uri.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c.
6, Ormož.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1998 ob 10. uri, Občina Ormož,
Ptujska c. 6, Ormož.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od ocenjene vrednosti del, bančna ga-
rancija, 60 dni.

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

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 11. 1998.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
85%, rok 5%, garancija 10%.

16., 17., 18.
Občina Ormož

Ob-7873
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Goriški vodovodi, d.d., C. 25. junija
1/b, 5000 Nova Gorica.

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

3. Kraj izvedbe del: Dobrovo v Občini
Brda.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izvaja-
la se bodo gradbena in montažna dela
pri rekonstrukciji kanalizacije na Dobro-
vem. Vrednost del znaša 10,000.000 SIT.
Dela se bodo izvajala po posameznih odse-
kih.

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

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
10. 12. 1998, zaključek del 28. 2. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Go-
riški vodovodi, d.d., Nova Gorica, tehnič-
no-razvojni sektor, kontaktna oseba Andrej
Miška, d.i.g.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): plačilo
razpisne dokumentacije v višini 25.000 SIT
se nakaže na račun APP Nova Gorica, ŽR
52000-601-12162.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 25. 11. 1998 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Goriški vodovodi, d.d., C.
25. junija 1/b, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v sejni sobi Goriških
vodovodov, dne 25. 11. 1998 ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe mora ponudnik predlo-
žiti akceptni nalog v višini 10% ponujenih
del.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti in mora imeti ustrezne kadre.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be je minimalno 90 dni od dneva, ko pote-
če rok za oddajo ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje v roku 45 dni.

17., 18.
Goriški vodovodi, d.d., Nova Gorica

Ob-7874
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Ul. talcev 9, 2000 Maribor, faks
062/22-86-585.

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

3. Kraj izvedbe del: Maribor, Svetoza-
revska ul. 21.

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

– vrsta: adaptacija zobotehničnega
laboratorija,

– obseg: gradbena, obrtniška in instala-
cijska dela,

– ocenjena vrednost: 15,500.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

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

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

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

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
4. 1. 1999, zaključek del: 31. 1. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
Ul. talcev 9/III, 2000 Maribor, pravna služba.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 11. 1998 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 25.000
SIT, na ŽR Zdravstveni dom dr. Adolfa Drol-
ca Maribor, št.51800-603-31999.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 11. 1998 do 12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 1998 ob 9. uri, Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor, Ul. talcev 9/III,
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 10% ocenjene vrednosti del in z rokom
veljavnosti ponudbe.

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

– 14% plačila: na dan prevzema,
– 60% plačila: 60 dni od dneva prevze-

ma.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
no poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in 63/97).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v času od izteka
roka za oddajo ponudb do podpisa pogod-
be, ponudniki ne morejo umakniti ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena:
70%, reference 20%, rok dokončanja del:
5%, ugodnejši plačilni pogoji: 5%. Ponudbe
se bodo ocenjevale na podlagi odstotkov-
nega in točkovnega sistema.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ogled objekta je možen po predhodni
najavi na tel. 062/227-097 – investicijsko
vzdrževalna služba.

17., 18.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca,

Maribor

Ob-7875
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj,
Potrčeva 19a, 2250 Ptuj, 062/779-069.

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

3. Kraj izvedbe del: Potrčeva 19a, Ptuj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena, obrtniška in instalacijska dela v
ocenjeni vrednosti celote 19,000.000 SIT.

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

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

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

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni za-
četek del 3. 1. 1999 in zaključek del 3. 3.
1999, čas izvedbe 2 meseca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ni zavod Zdravstveni dom Ptuj, tajništvo, Po-
trčeva 19A, 2250 Ptuj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: po enodnevni
predhodni najavi do 27. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, negotovinsko na žiro račun št.
52400-603-31322.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 27. 11. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: prijava ponudnika mora biti
oddana v zaprti in ožigosani ovojnici z na-
vedbo točnega naslova naročnika Javni za-
vod Zdravstveni dom Ptuj, tajništvo, Potrče-
va 19A, 2250 Ptuj, s pripisom: Ne odpiraj –
Ponudba.”

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 1998 ob 9. uri, v pisarni direktorja,
Potrčeva 19A, Ptuj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 900.000 SIT in z veljavnostjo 60 dni od
dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev; način plačevanja z roki je določen
v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal v sklopu le enemu izvajalcu, ki
lahko angažira podizvajalce pod pogoji iz
razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z določili zakona o javnih naročilih
in odredbe o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije ter zahtevami iz
razpisne dokumentacije naročnika.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po roku, določe-
nem za oddajo ponudb. V primeru, da po-
nudnik umakne ponudbo po tem roku, na-
ročnik vnovči bančno garancijo za resnost
ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
85%, reference 5%, kvaliteta 10%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ogled objekta možen vsak delovni dan
od 7. do 15. ure po predhodnem dogovoru
s kontaktno osebo javnega naročila, kon-
taktna oseba javnega naročila Danijel Lipav-

šek, mobitel 0609/650-723 ali tel.
062/771-251.

17., 18.
Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj

Ob-7888
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Termoelektrarna Bre-
stanica, d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica,
telefaks 0608/22-262.

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

3. Kraj izvedbe del: JP TEB, d.o.o., CPB
18, 8280 Brestanica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela “postavitev opornega zidu” –
pripravljalna dela pri postavitvi novih
plinskih turbin 2×114 MW v TE Bresta-
nica v ocenjeni vrednosti 75 mio SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: predvideni da-
tum pričetka del: 15. 1. 1999, predvideni
datum dokončanja del: 15. 3. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18,
8280 Brestanica, Miran Ribič, dipl. inž. str.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18.11. 1998 do
12. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 12. 1998 do 12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 12. 1998 ob 12.05 v prostorih JP Ter-
moelektrarne Brestanica, d.o.o., CPB 18,
8280 Brestanica.

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% orientacijske vrednosti javnega na-
ročila.

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

morejo umakniti ponudbe: 3 mesece po
javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
ki so navedena v razpisni dokumentaciji,
upoštevane bodo preference za domače
ponudnike v višini10%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ostale informacije o javnem naročilu se
dobijo na naslednjem naslovu: JP Termoe-
lektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica, Edi Zidarič, inž. str.

17., 18.
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Ob-7905B
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
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3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, faks 133-22-51.

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

3. Kraj izvedbe del: HC Razdrto–Vipava.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: HC Raz-
drto–Vipava, od km 0,0 do km 1,3.

Ocenjena vrednost celote je
930,000.000 SIT.

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

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena, razen za pod-
voz 3-1/1.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive, razen za podvoz 3-1/1.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok pričetka je
takoj po uvedbi izvajalca v delo. Rok dokon-
čanja del je 7 mesecev od uvedbe izvajalca
v delo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 103/I, kont. oseba je Oto Rubinič, dipl.
inž., tel. 178-8331, faks 178-8332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 6. 11. 1998 do 23. 11.
1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroš-
ke 100.000 SIT za razpisno dokumentacijo
ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC
(soba 104) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. 12. 1998 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za HC Razdrto–Vipava, od km 0,0 do km
1,3”. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 12. 1998 ob
10. uri, na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 27,900.000 SIT in veljav-
nostjo 91 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini iz razpi-
sne dokumentacije.

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

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž. – Družba za državne ce-
ste, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, soba
103/I, tel. 178-8331, faks 178-8332.

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 1 Ob-7917
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Uli-
ca Ivo Lola Ribar 18, 3325 Šoštanj, tele-
faks 063/42-03-485.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovitev javnega razpi-
sa za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Termoelektrarna Šo-
štanj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: pred-
met javnega naročila so stalna dela na
deponiji premoga v TEŠ. Z izvajanjem pre-
riva premoga (predvidoma 2,5 mio ton/let-
no) na deponiji mora biti zagotovljena redna
in stalna oskrba s premogom. Poleg preriva
je treba premog stalno tlačiti in zgoščevati,
da se prepreči morebitni samovžig.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
330,000.000 SIT/letno.

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

končanja del ali čas izvedbe: začetek: ja-
nuar 1999, zaključek: december 2004.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola
Ribar 18, 3325 Šoštanj, tel.
063/42-03-582, faks 063/42-03-485, so-
ba št. 1.21, komerciala.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): naka-
zilo v vrednosti 200.000 SIT na ŽR TE Šo-
štanj, št. 52800-601-24048.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 2. 12. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18, 3325 Šo-
štanj, soba št. 1.21, komerciala.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 12. 1998 ob 12. uri v TE Šoštanj, sejna
soba – pritličje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija na prvi poziv za resnost
ponudbe v višini 10% od ponudbene vred-
nosti ponudnika z veljavnostjo do 25. 1.
1999.

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

morejo umakniti ponudbe: 24. 1. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):

točke

1. Tehnična sposobnost za izvedbo razpi-
sanih del 35
1.1. reference pri podobnih delih v zadnjih
5 letih:
a) splošne 5
b) pri naročniku 10
1.2. razpoložljiva sodobna mehanizacija za
ta posel:
a) lastna mehanizacija (število, tipi-glej ta-
belo) 10
b) lastni kadri za upravljanje z mehanizacijo
in vodenje del (seznami, reference, kvalifi-
kacija-glej tabelo) 10
2. Zagotavljanje kvalitete razpisanih del 15
2.1. ponudnik je pridobil certifikat iz skupi-
ne ISO 9000 – DA/NE 10
2.2. ponudnik predloži program zagotavlja-
nja kvalitete za posel 5
3. Cena stalnih in nepredvidenih vzdrževal-
nih del na deponiji 50
3.1. skupna cena v obrazcu predračuna25
3.2. struktura in cene v cenikih storitev, stro-
jev in dela 15
3.3. finančna sposobnost podjetja 10
Skupaj možnih točk 100

16.
17. Datum predhodne objave namere o

naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 27 z dne 3. 4. 1998;
Ob-1593, stran 2885.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 11. 9. 1998 pod
št. 62.

Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Št. 120/5 Ob-7932

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Komunalno stanovanjska družba,
d.o.o., Ajdovščina, Goriška 23/b, Ajdovšči-
na, faks 065/63-142.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja kanalizacije Trnje v Ajdovščini.
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Ocenjena vrednost celote je
29,000.000 SIT.

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

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

končanja del ali čas izvedbe: december
1998, čas izvedbe 3 mesece.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno stanovanjska družba, d.o.o., Aj-
dovščina, Goriška c. 23/b, Ajdovščina,
uprava - tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, virmansko na žiro račun št.
52010-601-13609.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 11. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno stanovanjska
družba, d.o.o., Ajdovščina, Goriška c.
23/b, 5270 Ajdovščina. Ponduba mora biti
predložena v zapečateni kuverti in označe-
na z napisom “Ne odpiraj – ponudba”. Na
hrbtni strani mora biti napisan naslov po-
šiljtelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 1998 ob 11. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija v višini 3%
od vrednosti javnega razpisa, z veljavnostjo
90 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z zakonodajo o izvrševanju izplače-
vanju iz proračuna RS, ter zakonom o finan-
ciranju občin.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skup-
nem nastopu.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 27. 11. 1998 do
10. ure. V primeru umika ponudbe po tem
roku, naročnik lahko vnovči garancijo za re-
snosti ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
bodo skladno z 21. členom ZJN natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji, izho-
dišča za izbor najugodnejšega ponudnika
pa bodo ponudbena cena, reference, boni-
teta.

Teža in način uporabe meril je navedena
v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kont. oseba Mitja Lavrenčič, KSD Aj-
dovščina, tel. 065/16 17 20.

17., 18. 
Komunalno stanovanjska družba,

d.o.o., Ajdovščina

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-7953

V javnem razpisu storitev brez omejitev
za pripravo in razdeljevanje gotovih obrokov
hrane z obvezno uporabo obstoječih razpo-
ložljivih zmogljivosti naročnika in prevzemom
delavcev kuhinje na vseh lokacijah naročni-
ka, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 69
z dne 9. 10. 1998, Ob-7092 se naslednje
točke popravijo in se pravilno glasijo:

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: najkasneje do
16. 11. 1998 do 10. ure.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 11. 1998, ob 12. uri na naslovu: Psi-
hiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
Ljubljana-Polje, Upravna zgradba, pritličje,
soba vodje plana.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje do 25. 11. 1998.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 281-1/98 Ob-7798
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija za radioaktivne odpadke,
Parmova 53, Ljubljana, tel. 13-23-280, faks
13-25-112.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za izdelavo projekta
z naslovom “Priprava projektne dokumenta-
cije za odlagališče nizko in srednje radioak-
tivnih odpadkov – idejni projekt za podzem-
no odlagališče.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: idejni projekt,
12,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Agencija za radioaktivne
odpadke, Parmova 53, Ljubljana.

5. (a), (b), (c).
6.
7. (a), (b).
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 7 mesecev po podpi-
su pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova
53, Ljubljana (soba 334/III), kont. oseba:
Sabina Hajrič, dipl. jur.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): brez-
plačno.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 30. 11. 1998 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Agencija za radioaktivne od-
padke, Parmova 53, Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 12. 1998 ob 11. uri.

12., 13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 30. 11.
1998.

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

a) reference izvajanja tovrstnih del
(30/100 točk),

b) vsebinska predstavitev ponudbe
(25/100 točk),

c) celovitost ponudbe (20/100 točk),
d) rok izvedbe (15/100 točk),
e) rok izvedbe (10/100 točk),
f) dodatno merilo (do -10 točk).
18., 19., 20.

Agencija za radioaktivne odpadke,
Ljubljana

Ob-7812
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Območna enota Ljubljana, Parmo-
va 32, 1000 Ljubljana, 061/13-15-031.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih pro-
storov in oskrba s pripadajočimi čistili;
7,200.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Parmova 32
in Smoletova 12.

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 (12 mesecev).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije, Območna enota
Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana, so-
ba št. 513, kont. oseba Dominik Presen,
tel. 061/13-25-282, faks
061/13-15-031.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 11. 1998
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroš-
ke 2.500 SIT za razpisno dokumentacijo
ponudniki lahko poravnajo na blagajni (soba
401) oziroma z virmanom na račun št.
50102-609-10521.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 30. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Območna enota Ljubljana,
Parmova 32, vložišče, soba P01.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za čiščenje poslovnih prostorov s pripada-
jočimi čistili” in z navedbo številke objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 12. 1998 ob
9. uri, na naslovu: Zavod Republike Slove-
nije za zaposlovanje, Območna enota Ljub-
ljana, Parmova 32, sejna soba K07.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 30. 11. 1998
ob 13. uri.

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

18., 19., 20.
Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje

Ob-7813
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Območna enota Ljubljana, Parmo-
va 32, 1000 Ljubljana, 061/13-15-031.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: fizično in tehnično varova-
nje poslovnega objekta; 6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Parmova 32
in Smoletova 12.

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 (12 mesecev).

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije, Območna enota
Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana, so-
ba št. 513, kont. oseba Dominik Presen,
tel. 061/13-25-282, faks 061/13-15-031.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 11. 1998
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroš-
ke 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo
ponudniki lahko poravnajo na blagajni (soba
401) oziroma z virmanom na račun št.
50102-609-10521.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 30. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Območna enota Ljubljana,
Parmova 32, vložišče, soba P01.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za fizično in tehnično varovanje poslovnega
objekta” in z navedbo številke objave javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 12. 1998 ob
9. uri, na naslovu: Zavod Republike Slove-
nije za zaposlovanje, Območna enota Ljub-
ljana, Parmova 32, sejna soba K07.

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 30. 11. 1998
ob 13. uri.

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

– cena 70%,
– certifikat kakovosti 30%.
18., 19., 20.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 288/98 Ob-7839
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 716-146.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije za izvedbo prizidka k Os-
novni šoli Preserje pri Radomljah, adap-
tacija obstoječe telovadnice in dogradi-
tev obstoječe telovadnice, 7,500.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Osnovna šola Preserje
pri Radomljah.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: os-
nova za izdelavo projektne dokumentacije
je projektna naloga, ki jo je izdelalo Podjetje
Lokainvest, d.o.o. in normativni del za načr-
tovani program devetletke.

Obseg del: osnova za izdelavo projekt-
ne dokumentacije je pravilnik o podrobnejši
vsebini projektne dokumentacije (Ur. l. RS,
št. 35/98).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: idejni projekt

Tehnični opis:
– tehnično poročilo,
– prikaz neto in bruto površin,
– aproksimacijo ocen stroškov za posa-

mezno vrsto del in skupaj;
Temelje;
Vse tlorise etaž s pozicijsko vrisano no-

tranjo opremo;
Tloris strehe;
Dva karakteristična prereza;
Minimalno dve fasadi;
– lokacijska dokumentacija s soglasji,
– projekt za pridobitev gradbenega do-

voljenja in projekt za izvedbo,
– študije,
– projekt notranje opreme,
– projekt izvedbenih del,
– projektantski nadzor.
Naročnik si pridržuje pravico oddati le

del javnega naročila.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 105 dni.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Dom-
žale, Oddelek za družbene dejavnosti.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 20.
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.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 11. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, Ljubljan-
ska 69, 1230 Domžale, Oddelek za druž-
bene dejavnosti.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 12. 1998 ob 16. uri na Občini Domžale,
Ljubljanska 69, Domžale, konferenčna so-
ba – I. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo po meseč-
nih situacijah v skladu s pogodbo.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: najmanj
60 dni.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): naj-
ugodnejša cena, rok izvedbe, reference po-
nudnika, izvedba z lastnimi kadri.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
na pojasnila lahko ponudniki dobijo na na-
slovu: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, kontaktna oseba Irena Gri-
čar, dipl. org. 721-305.

19., 20.
Občina Domžale

Št. 512/1709-841 Ob-7847
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega izved-
bo zamenjave vzbujalnega sistema agre-
gata HE Ožbalt. Opis izvedbe je razviden
iz razpisne dokumentacije.

Ocenjena vrednost naročila znaša
29,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Dravske elektrarne – hi-
droelektrarna Ožbalt.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: naročilo obsega naloge, ki jih lahko
opravijo izvajalci elektro in strojne stroke.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
upravna odločba Republiškega elektroener-
getskega inšpektorata.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: delov storitve ni.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 30 dni od 9. 2. 1999.
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9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, Obrežna 170,
vložišče, soba št. 016.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 9. 11. 1998
do 13. 11. 1998 med 8. in 14. uro.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 26. 11. 1998 do
12. ure.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 1998 ob 10. uri, Dravske elektrar-
ne Maribor, Obrežna 170, Maribor.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe; 10%
ponudbene vrednosti; veljavnost 90 dni.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

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 bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 30. 11.
1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): cena
60%, garancija 5%, rok izvedbe 15%, pla-
čilni pogoji 10%, reference 10%.

Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: poda-
ja jih kontaktna oseba naročnika Andrej Ko-
vač, tel. 062/30-05-413, dne 16. 11.
1998. Ogled objekta je predviden dne
17. 11. 1998 ob 10. uri.

19., 20.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 60-2530/98 Ob-7865
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ul. 2, tel. 068/321-514, tele-
faks 068/324-115.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava idejno-tehno-
loških projektov – posodobitve čistilne
naprave Ločna Novo mesto, ocenjena
vrednost naročila 2,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: čistilna naprava Ločna,
Šmarješka cesta 10, Novo mesto.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali

upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: zakon o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 59/96).

(b), (c).
6.
7. (a).
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: da.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 15. 1. 1999 do 15.
6. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Muzejska 5,
Novo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115, kont. oseba Jordan Hrvatin
inž. st.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 11. 1998
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): naka-
zilo v vrednosti 10.000 SIT na ŽR JP Komu-
nala Novo mesto, d.o.o., št.
52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto z navedbo “javni razpis
za izdelavo idejno-tehnoloških projektov po-
sodobitev CČN Ločna”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 1. 12. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska 5, 8000 Novo mesto,
kont. oseba Andreja Gorše.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 12. 1998 ob 8. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ul. 2, sejna so-
ba, Novo mesto.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% ocenjene vred-
nosti naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji opredelje-
ni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: vse pravne oblike skaldno z
zakonom o gospodarskih družbah.

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 3. 12. 1998.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (12. člen ZJN): ustrez-
ne reference, sposobnost in usposobljenost
ponudnika, dela izvesti kot javno naročilo
zahteva, cena.

18., 19., 20.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 350-04-05/98 Ob-7893
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
Republike Slovenije za prostorsko planira-
nje, Dunajska 47, 1001 Ljubljana, telefaks
061/178-70-44.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

Izdelava prostorske dokumentacije
za AC odsek Črnivec (Peračica)–Podta-
bor:

– izdelava terminskega plana,
– proučitev predloženih variant, pri-

merjava rešitev in predlog najustreznej-
še variante,

– izdelava sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov ob-
čin, vključno s programskimi zasnovami,

– izdelava lokacijskega načrta za AC
odsek Črnivec (Peračica)–Podtabor.

Orientacijska vrednost naročila:
7,500.000 SIT.

4.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Ur. l. RS, št. 26/90, 18/93,
71/93 in 44/97).

(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: 24 mesecev.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Urad Republi-
ke Slovenije za prostorsko planiranje, Du-
najska 47, 1001 Ljubljana, kontaktna ose-
ba Nataša Pevc Poterbin, soba 202, tel.
178-70-28, faks 178-70-44.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 11. 1998.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 26. 1998 do
12. ure, Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad Republike Slovenije za prostorsko pla-
niranje, tajništvo urada, Dunajska 47, 1001
Ljubljana, soba 103, tel. 178-70-14, faks
178-70-10.

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

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

26. 11. 1998 ob 13. uri, Ministrstvo za
okolje in prostor, Urad Republike Slovenije
za prostorsko planiranje, Dunajska 47,
1001 Ljubljana, odpiranje vodi Tonka Gr-
gič, soba 204, tel. 178-70-31, faks
178-70-44.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
nepreklicna bančna garancija za dobro iz-
vedbo posla v višini 2% celotne vrednosti
naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik bo po-
ravnal pogodbeno ceno 30 dni po izstavitvi
računa in potrditvi odgovornega predstavni-
ka naročnika, da je delo opravljeno.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: v skladu z zakonom o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in
29/86 ter Ur. l. RS, št. 59/96).
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15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 26. 11.
1998.

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

– vsebina in obseg dela,
– usposobljenost delovne skupine,
– reference ponudnika,
– ugodnosti, ki jih nudi naročniku po-

nudnik,
– ponudbena cena del.
Teža meril je določena z vrstnim redom,

v katerem so navedena.
18. Druge informacije o naročilu: v raz-

pisni dokumentaciji.
19., 20.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 110-1/98 Ob-7905A
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, faks 133-22-51.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: razbremenilna cesta
Želodnik–Vodice; lokacijski načrt in idej-
ni projekt, pododsek obvoznica Mengeš.

Ocenjena vrednost naročila je
30,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Želodnik–Vodice.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

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

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok pričetka je 20. 12.
1998, rok dokončanja del je 30. 4. 2000.

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, kont. oseba je Marjana Štular,
tel. 178-8439, faks 178-8332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 8. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroš-
ke 6.500 SIT za razpisno dokumentacijo
ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC
(soba 104) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-

nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. 12. 1998 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Razbremenilna cesta Želodnik–Vodice;
lokacijski načrt in idejni projekt, pododsek
obvoznica Mengeš”. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 12. 1998 ob
9. uri, na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 900.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celo-
ti financira naročnik iz lastnih sredstev. Na-
čin plačevanja z roki je določen v pogodbi
kot obvezni sestavini razpisne dokumenta-
cije.

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

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo, za priznanje spo-
sobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo iz-
piska iz sodnega registra z veljavnostjo 60
dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, bo-
niteta, bilančno stanje oziroma poročilo re-
vizorjev za zadnja tri leta, kadrovska sesta-
va in opremljenost.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (12. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Stane Zupan,
dipl. inž. – Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 13-222-41,
faks 13-22-170.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 352-08-9/98 Ob-7914
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraig-
herja 25, 2325 Kidričevo, kont. oseba Jan-
ko Hertiš, 062/796-112.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje javnih po-
vršin in javne razsvetljave.

Dela se oddajajo v celoti ali po delih za
posamezno storitev.

Ocenjena skupna vrednost naročila je
20,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala v
Občini Kidričevo.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe naj navedejo imena in stro-
kovne kvalifikacije osebja, odgovornega za
izvedbo storitve.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo za storitev v celoti ali samo za del stori-
tev, kot je opredeljeno v razpisni dokumen-
taciji.

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

jo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročilo za storitev ve-
lja za obdobje 5 let, in sicer od 1. 1. 1999
do 31. 12. 2004.

9. (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: razpisna doku-
mentacija je na razpolago do 30. 11.
1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): zne-
sek za razpisno dokumentacijo znaša
15.000 SIT. Način plačila: virman, predloži-
tev potrdila o plačilu, na račun številka
52400-630-20759.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
7. 12. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kidričevo, Ul. Bori-
sa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 9. 12. 1998 ob 12.
uri, v sejni sobi upravne zgradbe Občine
Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325
Kidričevo, odpiranje vodi predsednik komi-
sije.

12. 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%.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: način plačila se
izvede kot določa navodilo o izvrševanju pro-
računa RS, rok plačila 30 dni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pismeno obvestilo in
podpis pogodbe.

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:
upoštevajo se razpisni pogoji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
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morejo odstopiti od ponudbe po 7. 12.
1998.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): upošte-
vajo se razpisni pogoji.

18. Druge informacije o naročilu: druge
informacije o naročilu lahko dobite pri Jan-
ku Hertiš in Igorju Premužič na tel.
062/796-112 ali na sedežu Občine Kidri-
čevo.

19., 20.
Občina Kidričevo

Ob-7918

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Uli-
ca Ivo Lola Ribar 18, 3325 Šoštanj, telefaks
063/4203-485.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega naro-
čila je vzdrževanje upravljalnih siste-
mov na blokih: blok 1 (30 MW), blok 2
(30 MW), blok 3 (75 MW), blok 4 (275
MW), blok 5 (345 MW) na toplotni postaji
1 in 2.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
62,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Šo-
štanj.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po
razpisni dokumentaciji.

6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: da.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek: januar 1999,
zaključek: december 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola
Ribar 18, 3325 Šoštanj, tel.
063/4203-582, faks 063/4203-485, so-
ba št. 1.21, komerciala.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 11.
1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): naka-
zilo v vrednosti 60.000 SIT na ŽR TE Šo-
štanj, št. 52800-601-24048.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18, 3325 Šo-
štanj, soba št. 1.21, komerciala, prevzem-
nica Jana Gorčan.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 12. 1998 ob 12.30, v TE Šoštanj, sejna
soba – pritličje.

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 5% od ponudbene vrednosti ponudnika,
z veljavnostjo do 12. 3. 1999.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 7. 12. 1998
po 9. uri.

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

delež

– raven celovitosti ponudbe 10%
– tehnologija dobavitelja 15%
– reference ponudnika na

energetskih objektih na podobnih
delih v zadnjih petih letih 15%

– reference kadrov 10%
– cena in plačilni pogoji 25%
– finančna moč podjetja 15%
– garancijski rok 10%
skupaj 100%

18. Druge informacije o naročilu:
– za ekonomsko-komercialni del pri Vik-

torju Robniku, dipl. ek., tel.
063/4203-612, faks 063/4203-485;

– za tehnični del pri Simonu Tot, dipl.
inž. str. in Dragu Djurovič, dipl. inž. str., tel.
063/4203-212 in 4203-211, faks
063/4203-485.

19., 20.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Ob-7919

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Uli-
ca Ivo Lola Ribar 18, 3325 Šoštanj, telefaks
063/4203-485.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega naro-
čila je obnova merilnih vhodov na APIS-u
bloka 4. Naročilo vsebuje zamenjavo ana-
lognih vhodnih modulov IPI2000 (Ener-
goinvest) s PLK in priključitev na FIX ser-
ver, demontažo preklopnikov na pultu ter
izdelavo prikaza meritev na monitorjih.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
20,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Šo-
štanj.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: po raz-
pisni dokumentaciji.

6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: da.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek: januar 1999,
zaključek: september 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola
Ribar 18, 3325 Šoštanj, tel.
063/4203-582, faks 063/4203-485, so-
ba št. 1.21, komerciala.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): naka-
zilo v vrednosti 60.000 SIT na ŽR TE Šo-
štanj, št. 52800-601-24048.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 26. 11. 1998 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18, 3325 Šo-
štanj, soba št. 1.21, komerciala, prevzem-
nica Jana Gorčan.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 11. 1998 ob 12. uri, v TE Šoštanj,
sejna soba – pritličje.

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 5% od ponudbene vrednosti ponudnika,
z veljavnostjo do 30. 1. 1999.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 26. 11. 1998
po 10. uri.

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

delež

– reference pri izgradnji SCADA
nadzornih sistemov 35%
– reference na področju tehnoloških
meritev v elektrarnah 15%
– cena 15%
– reference in izkušnje z NT
operacijskimi sistemi 15%
– zagotovljena kontrola kvalitete 5%
– rok dobave 5%
– plačilni pogoji 5%
– kompletnost ponudbe 5%
skupaj 100%

18. Druge informacije o naročilu:
– za ekonomsko-komercialni del pri Vik-

torju Robniku, dipl. ek., tel.
063/4203-612, faks 063/4203-485;

– za tehnični del pri Stanetu Tepeju,
dipl. inž. str., tel. 063/4203-220,
faks 063/4203-485, e-mail:
stane.tepej@te-sostanj.si.

19., 20.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Ob-7920

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Uli-
ca Ivo Lola Ribar 18, 3325 Šoštanj, telefaks
063/4203-485.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega naroči-
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la je oprema informacijske sobe z veli-
kostenskim prikazovalnikom. Naročilo
vsebuje dobavo in montažo opreme za pri-
kaz na velikostenske prikazovalnike v infor-
macijski sobi TEŠ-a.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
37,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Šo-
štanj.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po
razpisni dokumentaciji.

6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: da.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek: februar 1999,
zaključek: junij 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola
Ribar 18, 3325 Šoštanj, tel.
063/4203-582, faks 063/4203-485, so-
ba št. 1.21, komerciala.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 11.
1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): naka-
zilo v vrednosti 60.000 SIT na ŽR TE Šo-
štanj, št. 52800-601-24048.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar 18, 3325 Šo-
štanj, soba št. 1.21, komerciala, prevzem-
nica Jana Gorčan.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 12. 1998 ob 12. uri, v TE Šoštanj, sejna
soba – pritličje.

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 5% od ponudbene vrednosti ponudnika,
z veljavnostjo do 10. 2. 1999.

13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 7. 12. 1998
po 10. uri.

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

delež

 – reference na izgradnji SCADA
nadzornih sistemov 40%

– cena 20%
– reference in izkušnje z NT

operacijskimi sistemi 20%
– zagotovljena kontrola kvalitete 5%
– rok dobave 5%
– plačilni pogoji 5%
– kompletnost ponudbe 5%
skupaj 100%

ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 363-60/98 Ob-7806

1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 8. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): lokacijska ustreznost, ustreznost
poslovnih prostorov, konkurenčnost cen,
plačilni pogoji, druge ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradis, GP Gradnje Ptuj,
d.d.

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

trebno dobaviti: nakup poslovnih pro-
storov – pisarn za potrebe Okrožnega
državnega tožilstva, Državnega pravo-
branilstva in Okrajnega sodišča na Ptu-
ju.

7. Pogodbena vrednost: 125,400.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 128,535.498 SIT, 125,400.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60 z dne 28. 8. 1998.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-7807

1. Naročnik, poštni naslov: Kemijski in-
štitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 23. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejša cena, kakovost,
rezervni deli, reference, povezljivost z do-
datno opremo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hermes Plus, d.d., Ljublja-
na, Štefanova 2.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Hajdrihova
19.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ICP-MS spektrometer z
dodatno opremo.

7. Pogodbena vrednost: 36,273.198,36
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 36,273.198 SIT, 27,446.328 SIT (brez
autosamplerja).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63 z dne 18. 9. 1998, št. 9/98,
Ob-6609.

Kemijski inštitut Ljubljana

Ob-7820

1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega
ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbi-
ro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. oktober 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri ocenjevanju ponudb  so bile
upoštevane preference za domače ponud-
nike v višini do 10%.

Merila, ki bodo uporabljena pri ocenje-
vanju ponudb in pri izbiri najugodnejše po-
nudbe, vključno z navedbo referenc ponud-
nika so:

– tehnične lastnosti ponujene opreme
(ugotavljanje minimalnih zahtevanih in do-
datnih tehničnih lastnosti ponujene opre-
me).

– kadrovska struktura in strokovne re-
ference zaposlenih delavcev, ki bodo
opravljali razpisana dela s področja ponud-
be (razpisni obrazec PR/98 – razpisni
obrazec 6),

– rezultati testiranja računalniške prezen-
tacijske opreme (preverijo se tehnične last-
nosti ponujene opreme),

– razmerje cene in kvalitete ponujene ra-
čunalniške opreme in komercialni pogoji,

– vzdrževanje (pregled sposobnosti
dobavitelja na področju vzdrževanja opre-
me),

– dosedanje izkušnje pri opremljanju šol
in javnih zavodov v šolstvu (PR/98 – razpi-
sni obrazec 5) in

– celovitost ponudbe.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naju-

godnejši ponudnik.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da izbe-

re več ponudnikov računalniške strojne
opreme.

Vrednostna ocena meril, ki bodo upo-
rabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri
najugodnješe ponudbe, je navedena v
obrazcu PR/98 – Razpisni obrazec 7 –
merila za izbor.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno:

6. Kraj dobave in vrsta in količina blaga,
ki ga je potrebno dobaviti

7. Pogodbena vrednost

18. Druge informacije o naročilu:
– za ekonomsko-komercialni del pri Vik-

torju Robniku, dipl. ek., tel.
063/4203-612, faks 063/4203-485;

– za tehnični del pri Stanetu Tepeju,
dipl. inž. str., tel. 063/4203-220,
faks 063/4203-485, e-mail:
stane.tepej@te-sostanj.si.

19., 20.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
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Ime izvajalca Naslov izvajalca Vrsta blaga Znesek/kos Št.kosov Pogodbena vrednost

Audio video inženiring Tržaška 126 Projektor Infocus LP 725 E 693.000 97 67,221.000
TSE 1000 Ljubljana

Platno Proscreen Projecta 23.200 76 1,763.200
Lestra d.o.o. Hudo 8, Projektor ASK – A6+ 1,100.000 5 5,500.000

1235 Radomlje
Projekcijsko platno DP 2020 15.000 5 75.000

Avtotehna Canon Celovška 175 Digitalni 99.855 55 5,492.025
1000 Ljubljana fotoaparat PS – A5

MDM Store d.o.o. Streliška 150 Digitalni fotoaparat Panasonic 105.840 33 3,492.720
2000 Maribor DCF-5

Pri vseh izvajalcih se oprema dobavlja na osnovne, srednje šole in fakultete

8.
9. Število prejetih ponudb: prejetih je

bilo 13 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe
Projektorji: najnižja cena: 518.000 SIT,

najvišja cena: 1,050.000 SIT.
Digitalni fotoaparati: najnižja cena:

66.330 SIT, najvišja cena: 169.000 SIT.
Obrazložitev: navedeni najnižji in najvišji

ceni predstavljata ceno za 50 kosov enega
izmed primerljive ponujene računalniške
prezentacijske opreme.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 31. 7. 1998.

14.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-7821
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana

2. Način izbire najugodnejšega
ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbi-
ro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire 5. oktober 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri ocenjevanju ponudb so bile
upoštevane preference za domače ponud-
nike v višini do 10%.

Merila, ki so bila uporabljena pri ocenje-
vanju ponudb in pri izbiri najugodnejše po-
nudbe, vključno z navedbo referenc ponud-
nika so:

– tehnične lastnosti ponujene opreme
(ugotavljanje minimalnih zahtevanih in do-
datnih tehničnih lastnosti ponujene opreme),

– kadrovska struktura in strokovne re-
ference zaposlenih delavcev, ki bodo
opravljali razpisana dela s področja ponud-
be (razpisni obrazec HW1/98 – razpisni
obrazec 6),

– rezultati testiranja računalniške strojne
opreme (preverijo se tehnične lastnosti po-
nujene opreme),

– razmerje cene in kvalitete ponujene ra-
čunalniške opreme in komercialni pogoji,

– vzdrževanje (pregled sposobnosti do-
bavitelja na področju vzdrževanja opreme),

– dosedanje izkušnje pri opremljanju šol
in javnih zavodov v šolstvu (HW1/98 – raz-
pisni obrazec 5) in

– celovitost ponudbe.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naju-

godnejši ponudnik.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da izbe-

re več ponudnikov računalniške strojne
opreme.

Vrednostna ocena meril, ki so bila upo-
rabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri
najugodnejše ponudbe, je navedena v
obrazcu HW1-98 – Razpisni obrazec 5 –
merila za izbor.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno:

6. Kraj dobave in vrsta in količina blaga,
ki ga je potrebno dobaviti

7. Pogodbena vrednost

Ime izvajalca Naslov izvajalca Vrsta blaga Znesek/kos Št. kosov Pogodbena vrednost

COMTRON Gregorčičeva 39 Dopolnitev računalniške učilnice 776.704 44 34,174.976
2000 Maribor Računalnik za učence 189.926 13 2,469.038

Notesnik 417.319 3 1,251.957
Dopolnitev rač. učilnice za fakultete 1,541.408 2 3,082.816

GORENJE POINT Partizanska 12 Računalnik za vzgojitelja-vrtec 247.670 6 1,486.020
3320 Velenje Optični čitalnik 14.700 3 44.100

Modem 14.900 2 29.800
Dopolnitev rač. učilnice 840.800 48 40,358.400
Računalnik za učence 205.950 59 12,151.050
Računalniška učilnica za srednjo šolo 3,436.820 2 6,873.640
Laserski tiskalnik 99.900 43 4,295.700

LIKO PRIS Verd 100 a Računalnik za vzgojitelja-vrtec 247.670 7 1,733.690
1360 Vrhnika Optični čitalnik 14.700 3 44.100

Dopolnitev rač. učilnice 840.800 50 42,040.000
Računalnik za učence 205.950 46 9,473.700
Računalniška učilnica za srednjo šolo 3,436.820 2 6,873.640
Laserski tiskalnik 99.900 31 3,096.900

MARAND Cesta v Mestni log 55 Dopolnitev računalniške učilnice 835.200 30 25,056.000
1000 Ljubljana Računalnik za učence 205.800 25 5,145.000

Optični čitalnik 49.960 1 49.960
Dopolnitev rač. učilnice za fakultete 1,670.400 8 13,363.200

ORIA Polje 4 Računalnik za vzgojitelja-vrtec 245.000 7 1,715.000
COMPUTERS 1440 Zagorje Modem 14.900 4 59.600

Dopolnitev rač. učilnice 835.500 33 27,571.500
Računalnik za učence 205.900 47 9,677.300
Laserski tiskalnik 99.900 39 3,896.100

Pri vseh izvajalcih se oprema dobavlja na osnovne, srednje šole in fakultete
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8.
9. Število prejetih ponudb: prejetih je

bilo 19 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe

– za 50 kosov
Najnižja cena:186.153 SIT Pentium II

266, (204.900 SIT Pentium II 333). Najviš-
ja cena: 203.007 SIT Pentium II 266
(254.321,90 SIT Pentium II 333).

Obrazložitev: navedeni najnižji in najvišji
ceni predstavljata ceno enega izmed primer-
ljive ponujene računalniške strojne opreme.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: javni raz-
pis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
52 z dne 24. julija 1998, Ob-4847.

14.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-7822
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega
ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbi-
ro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. oktober 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri ocenjevanju ponudb  so bile
upoštevane preference za domače ponud-
nike v višini do 10%.

Merila, ki so bila uporabljena pri ocenje-
vanju ponudb in pri izbiri najugodnejše po-
nudbe, vključno z navedbo referenc ponud-
nika so:

  a) za točke VII.a-h razpisne dokumen-
tacije:

– mnenja in ocene strokovnjakov o upo-
rabnosti programske opreme v vzgoj-
no-izobraževalnih zavodih,

– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-
mi in željami naročnika,

– ugotovljene potrebe po programski
opremi,

– dosedanje izkušnje pri uporabi ponuje-
ne programske opreme v vzgojno-izobraže-
valnih zavodih v Sloveniji in tujini,

– razmerje cena/kvaliteta ponujene pro-
gramske opreme,

– prilagojenost programske opreme zah-
tevam uporabe v slovenskemu prostoru,

– višina ocenjenih stroškov, ki so pove-
zani z uvajanjem in uporabo ponujene pro-
gramske opreme v vzgojno-izobraževalnih
zavodih,

– dostopnost uporabniške literature v
slovenskem in drugih jezikih,

– zagotovljena tehnična pomoč pri upo-
rabi programske opreme,

– pripravljenost ponudnika za sodelova-
nje pri uvajanju ponujene programske opre-
me v šole;

b) za točke VII.i, j razpisne dokumentacije:
– mnenja in ocene strokovnjakov o upo-

rabnosti programske opreme v vzgoj-
no-izobraževalnih zavodih,

– mnenja in ocene strokovnjakov o upo-
rabnosti ponujenih didaktično-metodičnih
navodil v vzgojno-izobraževalnih zavodih za
področje dela za katero je programska opre-
ma namenjena,

– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-
mi in željami naročnika,

– ugotovljene potrebe po programski
opremi,

– dosedanje izkušnje pri uporabi ponu-
jene programske opreme v vzgoj-
no-izobraževalnih zavodih v Sloveniji in tuji-
ni,

– razmerje cena/kvaliteta ponujene pro-
gramske opreme,

– prilagojenost programske opreme zah-
tevam uporabe v slovenskemu prostoru,

– višina ocenjenih stroškov, ki so pove-
zani z uvajanjem in uporabo ponujene pro-
gramske opreme v vzgojno-izobraževalnih
zavodih,

– dostopnost uporabniške literature in di-
daktično-metodičnih navodil v slovenskem
in drugih jezikih,

– zagotovljena tehnična pomoč pri upo-
rabi programske opreme,

– pripravljenost ponudnika za sodelova-
nje pri uvajanju ponujene programske opre-
me v šole.

Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-
ugodnejši ponudnik.

Vrednostna ocena meril, ki so bila upo-
rabljena pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri
najugodnejše ponudbe, je navedena v
obrazcu Po1-98 – Razpisni obrazec 5 –
merila za izbor.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno:

6. Kraj dobave in vrsta in količina blaga,
ki ga je potrebno dobaviti.

7. Pogodbena vrednost.

Ime izvajalca Naslov izvajalca Kraj dobave Vrsta blaga Kol. v kosih Znesek/kos Pogodbena vrednost

Liko Pris d.o.o. Verd 100a, Vrhnika OŠ in SŠ v RS CorelDraw 8 20 37.956,45 759.129,00
DIS, Dušan Smrečnik Dobrna 35A, Dobrna OŠ v RS Pridevniška beseda

(odkup licence) 1 7.245.000,00 7.245.000,00
PIA d.o.o. Efenkova 61, Velenje SŠ v RS Galileo 9 107.000,00 963.000,00

SŠ v RS Faraday (odkup licence) 1 3.250.000,00 3.250.000,00
SŠ v RS Scopoli 1 450.000,00 450.000,00
SŠ v RS Automation Studio 20 209.250,00 4.185.000,00

ArCADia CAD Gerbičeva 101,
Center d.o.o. Ljubljana SŠ v RS Genius r 14

– mrežna inačica 30 120.000,00 3.600.000,00
Gambit Trade d.o.o. Savska 3A, OŠ in SŠ Microsoft Office

Ljubljana ter fakult. V RS Professional 97 – SLO 2240 10.471,10 23.455.264,00
OŠ in SŠ v RS Microsoft Windows

 NT Server 4.0 10 21.732,00 217.320,00
Altech d.o.o. Verovškova 58, OŠ in SŠ Microsoft Office

Ljubljana ter fakult. v RS Professional 97 – SLO 560 10.690,00 5.986.400,00
SŠ v RS Slovenski English + 5 78.375,00 391.875,00
OŠ in SŠ v RS Encarta 98 30 7.794,50 233.835,00
OŠ in SŠ v RS Encarta Word Atlas 3.0 30 7.794,50 233.835,00
OŠ in SŠ v RS Creativ Writer 2.0 30 4.675,00 140.250,00
OŠ in SŠ v RS 3D Movie Maker 20 5.610,00 112.200,00
OŠ in SŠ v RS Art Gallery 20 7.480,00 149.600,00
OŠ in SŠ v RS Magic School Bus 45 4.989,50 224.527,50
OŠ in SŠ v RS Dangerous Creatures 20 4.675,00 93.500,00
OŠ in SŠ v RS Oceans 20 4.989,50 99.790,00

Rossana d.o.o. Tržaška 17,
Logatec SŠ v RS English for business 3 90.000,00 270.000,00

Prešernova družba d.d. Opekarska 4A,
Ljubljana OŠ v RS Learning key 1 10 15.994,00 159.940,00

OŠ v RS Learning key 2 10 15.994,00 159.940,00
SŠ v RS Sprachkurs Deutsch 3 63.480,00 190.440,00

Miška d.o.o. Kunaverjeva 6,
Ljubljana OŠ v RS Žoge 20 22.400,00 448.000,00



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 74-76 / 6. 11. 1998 / Stran 6997

8. 
9. Število prejetih ponudb: prejetih je

bilo 13 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: najnižja cena: 10.471 SIT, naj-
višja cena: 11.908 SIT.

Obrazložitev: navedeni najnižji in najviš-
ji ceni predstavljata ceno enega izmed pri-
merljivih ponujenih produktov.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: javni
razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 20 z dne 13. marca 1998, Ob-1103.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 1882/98 Ob-7831

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 20. 10. 1998 ob 9. uri v sejni sobi
št. 51, II. nadstropje na sedežu naročnika,
Povšetova ulica 6, Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede obrazložitev in
razlog za zaključek postopka brez dodeli-
tve naročnika: javni razpis št. 205/98 ni
uspel, ker ni bilo predložene nobene po-
nudbe.

5.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: osebno terensko vozilo
– 1 kos.

7., 8.,
9. Število prejetih ponudb: 0.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 52 z dne 24. 7. 1998 in št. 63 z
dne 18. 9. 1998.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.

Ob-7832

1. Naročnik, poštni naslov: Knjižnica
Antona Tomaža Linharta Radovljica, Go-
renjska cesta 27, Radovljica.

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

3. Datum izbire: 27. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): cena (pri čemer ne bo odločil,
da je obvezno najnižja cena najugodnej-
ša), dobavni rok in rok za izvedbo naročila,
reference o dosedanjih delih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Splošno mizarstvo Stupica
Boštjan, s.p., Podrečje 76, Domžale.

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

trebno dobaviti: mizarska izdelava nese-
rijske opreme in dobava serijske opre-

me za opremo knjižnice in čitalnice na
Bledu.

7. Pogodbena vrednost: 12,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba
se sklepa samo z izvajalcem, ki nima podi-
zvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,530.746 SIT, 10,541.453 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

13.
Knjižnica Antona Tomaža Linharta

Radovljica

Ob-7837

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj.

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

3. Datum izbire: 26. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): kot merila za izbiro so se upo-
števali: cena (ponder 25), plačilni pogoji
(ponder 10), reference (ponder 25), servi-
siranje (ponder 30) in garancija (ponder
10). Vsako merilo je bilo ocenjeno z oceno
od 0 do 10, na podlagi primerjave vseh
prispelih ponudb. Ocene se lahko tudi po-
navljajo, kolikor je ponujen element med
različnimi ponudniki enakovreden.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tamček M&M, d.o.o., Ce-
lovška 55, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: fco. Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: tovorno vozilo s tristra-
nim kiperskim zabojem, pogonom na
vsa štiri kolesa, motorjem turbo diesel –
od 190 do 230 KM – EVRO 2, skupno
težo vozila ca. 13,5 ton oziroma nosil-
nostjo 7,5 ton, univerzalno ploščo za
plug s klasično hidravliko, hidravličnim
odgonom z menjalnika in ogrevanimi zu-
nanjimi ogledali. Tem in vsem ostalim po-
gojem iz razpisne dokumentacije najbolje
ustreza kamion IVECO EUROCARGO ML
135E23 z nadgradnjo TTN Cerknica, pri-
ključno ploščo za sneg in hidravliko Meiller.

7. Pogodbena vrednost: 12,481.308
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,910.904 SIT, 12,297.558 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998, Ob-
6760.

Javno podjetje
Komunala Kranj, p.o.

Ob-7840

1. Naročnik, poštni naslov: Center Dolf-
ke Boštjančič Draga, Socialnovarstveni cen-
ter za usposabljanje in varstvo, 1292 Ig.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 21. 9. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire); v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede obrazložitev in raz-
log za zaključek postopka brez dodelitve
naročila:

– najnižja končna cena,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
skupina I. – ribe in ribji izdelki:

1. Mercator poslovni sistem, d.d.,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,

2. Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testeno-
va 55, Loka, 1234 Mengeš,

3. Emona Blagovni Center, d.d.,
Šmartinska c. 130, 1528 Ljubljana;

skupina II. – meso in mesni izdelki:
1. Pomurka trženje Ljubljana, Parmo-

va 45, 1000 Ljubljana,
2. Celjske mesnine, Cesta v Trnovlje

17, 3000 Celje,
3. Mercator – Kmetijsko gospodar-

stvo Kočevje, Kolodvorska ul. 23, 1330
Kočevje,

4. Emona mesna industrija Zalog,
Agrokombinatska 63, 1129 Ljubljana-Za-
log;

skupina III. – mleko in mlečne izdelke:
1. Mariborske mlekarne, Osojnikova

ul. 5, 2000 Maribor,
2. Emona Blagovni Center, d.d.,

Šmartinska c. 130, 1528 Ljubljana;
skupina IV. – sadje in zelenjava:

1. Mercator poslovni sistem, d.d.,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,

2. Emona Blagovni Center, d.d.,
Šmartinska c. 130, 1528 Ljubljana,

3. Agro Mrkac, d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana,

4. Vera Ferlinc, s.p., Nebova 6,
2000 Maribor;

skupina V. – konzervirano sadje in zele-
njava:

1. Mercator poslovni sistem, d.d.,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,

2. Emona Blagovni Center, d.d.,
Šmartinska c. 130, 1528 Ljubljana;

skupina VI. – žito in žitni izdelki:
1. Mercator poslovni sistem, d.d.,

Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
2. Emona Blagovni Center, d.d.,

Šmartinska c. 130, 1528 Ljubljana;
skupina VII. – pijače:

1. Mercator poslovni sistem, d.d.,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,

2. Emona Blagovni Center, d.d.,
Šmartinska c. 130, 1528 Ljubljana,

3. Mercator – Kmetijska zadruga
Metlika, C. 15. brigade 2, 8330 Metlika;
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skupina VIII. – špecarija:
1. Mercator poslovni sistem, d.d.,

Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
2. Emona Blagovni Center, d.d.,

Šmartinska c. 130, 1528 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Draga.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: živila po skupinah.
7. Pogodbena vrednost: 40,600.000

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 30.
10.
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. 54 z dne 31. 7. 1998.

Center Dolfke Boštjančič Draga, Ig

Ob-7868

1. Naročnik, poštni naslov: Dravske
elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 27. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): v postopku vrednotenja in
ocenjevanja ponudb so bila upoštevana
merila, ki so bila objavljena v Uradnem
listu RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998 (objava
št. 6983):

– cena,
– reference na objektih naročnika ozi-

roma podobnih delih drugje,
– garancija,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je

naročilo dodeljeno: na podlagi meril za
izbiro najugodnejšega ponudnika je z 92.
točkami pri vrednotenju ponudb bil iz-
bran izvajalec: Elektra, d.d., Kočevarje-
va ul. 11, 2000 Maribor, ponudba št.
442-98 z dne 22. 10. 1998 na vrednost
4,938.785 SIT.

6. (a) Kraj dobave: HE Formin.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: obnova sistema za avto-
matsko javljanje požara na HE Formin.

7. Pogodbena vrednost: 4,938.785
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,972.589,30 SIT, 4,938.785 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-
6983.

Dravske elektrarne Maribor

Ob-7885

1. Naročnik, poštni naslov: JZ Zdravs-
tveni dom Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta
16, 3240 Šmarje pri Jelšah.

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

3. Datum izbire: 21. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izvire): reference, garancijska doba,
servisiranje, tehnične karakteristike, plačil-
ni pogoji; V postopku ocenjevanja ponudb,
je naročnik upošteval vsa merila in je na
osnovi teh (najnižja cena in najugodnejši
plačilni pogoji), izbrani ponudnik dobil naj-
višje število točk.

5. Ime in kraj izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Medicop d.o.o. Murska Sobo-
ta, Obrtniška ul. 4.

6. a) Kraj dobave: Šmarje pri Jelšah.
b) Vrsta in količina blaga ki ga je po-

trebno dobaviti:
1.) reševalno vozilo, kombi izved-

be VW T4 Syncro (1kom);
2.) reševalno vozilo kombi izved-

be s povišano streho VW T4 syncro (1
kom).

7. Pogodbena vrednost:
1.) 7,399.087,50 SIT;
2.) 8,298.412,50 SIT;
skupaj: 15,697.500 SIT.
8. Število prejetih ponudb: 3.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
 najvišja: 1.) 8,419.185,50 SIT, 2.)

9.594.026,50 SIT, skupaj
18,013.212,00 SIT;

 najnižja: 1.) 7,399.087,50 SIT; 2.)
8,298.412,50 SIT; skupaj 15,697.500
SIT.

10. Datum in številka objave v Uradnem
listu RS: Uradni list RS št. 67, z dne
2. 10. 1998, Ob-6889.
JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

Št. 1149 Ob-7886

1. Naročnik, poštni naslov: JZ Zdravs-
tveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8,
8250 Brežice.

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

3. Datum izbire: 21. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izvire): reference, garancijska doba,
servisiranje, tehnične karakteristike, plačil-
ni pogoji; V postopku ocenjevanja ponudb,
je naročnik upošteval vsa merila in je na
osnovi teh (najnižja cena in najugodnejši
plačilni pogoji) izbrani ponudnik dobil naj-
višje število točk.

5. Ime in kraj izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Sanolabor d.d. Leskoškova 4.

6. a) Kraj dobave: Brežice.
b) Vrsta in količina blaga ki ga je po-

trebno dobaviti: reševalno vozilo kombi
izvedbe s povišano steho VW T4 syncro
(1 kom).

7. Pogodbena vrednost: 8,298.412,50
SIT.

8. Število prejetih ponudb: tri.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,678.031,65 SIT; 8,298.412,50 SIT.
10. Datum in številka objave v Uradnem

listu RS: Uradni list RS št. 67 z dne
2. 10. 1998, Ob-6890.

JZ Zdravstveni dom Brežice

Ob-7887

1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Koper, d.o.o.-s.r.l., Ul. 15. maja 4, 6000
Koper.

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

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 27. 10. 1998, sklep o izboru naj-
ugodnejšega ponudnika pa je bil izdan 30.
10. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede razlog za zaklju-
ček postopka brez dodelitve naročila.

Utemeljitev: predlagani najugodnejši po-
nudnik je v seštevku ocenjevanja (druga
varianta brez dodatne opreme – kar je pri-
merljivo z ostalimi ponudbami) zbral naj-
večje število točk saj ima najkrajši dobavni
rok, kar je skupaj glede na izražene potre-
be po teh vozilih ob upoštevanju tudi osta-
lih meril, prevagalo pri podanem predlogu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Autocommerce, d.o.o., Pri-
staniška 12, 6000 Koper.

6. (a) Kraj dobave: FCO Komunala Ko-
per.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1 kos autonakladalec za
odvoz odpadkov, 1 kos smetarsko
vozilo za odvoz odpadkov, 1 kos tovor-
no vozilo z dvojno kabino in 1 kos to-
vorno vozilo kiper z dvojno kabino.

7. Pogodbena vrednost: 46,231.039
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 49,795.924 SIT, 42,171.865 SIT.
11., 12., 13.

Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Št. 2259/98 Ob-7903

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
najugodnejšega ponudnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
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I. tovorno vozilo-kason z avtodvigalom z
dvojno kabino 6 + 1: Avtotehna, d.d., Ce-
lovška 175, 1000 Ljubljana;

II. kombinirano vozilo za prevoz oseb in
stvari 4 × 4: Autodelta, d.o.o., Dunajska
122, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Glavarjeva 14 v Ljub-
ljani.

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

– tovorno vozilo-kason z avtodviga-
lom z dvojno kabino 6 + 1 – 3 kom,

– kombinirano vozilo za prevoz oseb
in stvari 4 × 4 – 3 kom.

7. Pogodbena vrednost:
I. 20,302.617,29 SIT,
II. 14,791.500,05 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizva-
jalcev.

9. Število prejetih ponudb:
I. 4,
II. 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
I. 27,027.000 SIT, 20,302.617,29

SIT,
II. 17,140.032 SIT, 14,791.500,05

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. 60 z dne 28. 8. 1998.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 0048-308/47-97 Ob-7923

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, Ljubljana, tel. 061/132-
5125, telefaks 061/315-073.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): delni ponovni javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: sklep sprejet 24. 8.
1998.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede obrazložitev in raz-
log za zaključek postopka brez dodelitve
naročila: merila za predhodno ugotavljanje
sposobnosti: finančno stanje ponudnika,
lastna izdelava, reference na področju JN,
urejenost sistema kakovosti, garancijski
rok, odprava napak, kvaliteta vzorca.

Merila ob pozivih bodo poleg že našte-
tih še cena in rok dobave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1004 tkanina za uniforme – delovne

Sposobnost se prizna ponudnikoma
MTT Maribor, d.o.o., in Tekstilna tovarna
Prebold, d.d.

1010 tkanina za hlače – letne
Sposobnost se prizna ponudnikoma To-

varna volnenih izdelkov Majšperk, d.o.o.,
in TVT Merinka – Tkanina, d.d.

1011 tkanina za hlače – zimske
Sposobnost se prizna ponudnikoma

Tovarna volnenih izdelkov Majšperk, d.o.o.
in TVT Merinka-Tkanina, d.d.

1020 tkanina za srajce – modra
Sposobnost se prizna ponudnikoma

MTT Maribor, d.o.o., in Tekstina, d.d.
1021 tkanina za srajce siva – armirna
Sposobnost se prizna ponudnikoma

MTT Maribor, d.o.o., in Tekstina, d.d.
2003 plašč – dežni
Sposobnost se prizna ponudnikoma

Kroj, d.d., in Uni & Forma, d.o.o.
2007 bunda – modra
Sposobnost se prizna ponudnikoma

Kroj, d.d., in Uni & Forma, d.o.o.
2014 vetrovka s podlogo – UKS
Sposobnost se prizna ponudnikoma

Univerzale, d.d., in Konfekcija Mont Kozje,
d.d.

2018 anorak – dežni
Sposobnost se prizna ponudnikoma

Kroj, d.d., in Uni & Forma, d.o.o.
2066 hlače – dežne
Sposobnost se prizna ponudnikoma

Kroj, d.d., in Uni & Forma, d.o.o.
2070-1 kravata modra – regatka
Sposobnost se prizna ponudnikom

Modna kravata Gjergek, s.p., Idila, d.o.o.,
Kara-Rizmal Marija, s.p., in Svilanit Kam-
nik, d.d.

2070-2 kravata modra – samovezna
Sposobnost se prizna ponudnikom

Modna karavata Gjergek, s.p., Idila, d.o.o.,
Kara-Rizmal Marija s.p. in Svilanit Kamnik,
d.d.

2101 pulover zimski – moder
Sposobnost se prizna ponudnikoma

Maximo, d.o.o., in Pletilstvo Jakopina, s.p.
2105 pulover – letni
Sposobnost se prizna ponudnikoma

Maximo, d.o.o., in Pletilstvo Jakopina, s.p.
2112 šal – volnen
Sposobnost se prizna ponudnikoma

Maximo, d.o.o., in Pletilstvo Jakopina, s.p.
2115 podkapa
Sposobnost se prizna ponudnikoma

Maximo, d.o.o., in Pletilstvo Jakopina, s.p.
2132-1 nogavice – letne
Sposobnost se prizna ponudnikoma

Polzela tovarna novagic, d.d., in Pleilstvo
Jakopina, s.p.

2132-2 nogavice – zimske
Sposobnost se prizna ponudnikoma

Polzela tovarna nogavic, d.d., in Pletilstvo
Jakopina, s.p.

5005-1 puli bombažni – siv
Sposobnost se prizna ponudnikoma

Grona, d.o.o., in Prevec Dragica, s.p.
5005-2 puli bombažni – SE
Sposobnost se prizna ponudnikoma

Grona, d.o.o., in Prevec Dragica, s.p.
5005-4 puli planinski – GPE
Sposobnost se prizna ponudnikoma

Grona, d.o.o., in Prevec Dragica, s.p.
5010-1 majica – siva
Sposobnost se prizna ponudnikoma

Grona, d.o.o., Labod konfekcija, d.d., in
Prevec Dragica, s.p.

5010-2 majica siva – SE
Sposobnost se prizna ponudnikoma

Grona, d.o.o., Labod konfekcija, d.d., in
Prevec Dragica, s.p.

5020 majica modra z ovratnikom
Sposobnost se prizna ponudnikoma

Grona, d.o.o., Labod konfekcija, d.d., in
Prevec Dragica, s.p.

6024 škornji za motorista
Sposobnost se prizna ponudnikoma Al-

pina, d.d., in Čevljarstvo Dolenc Janez,
s.p.

8001 nahrbtnik
Sposobnost se prizna ponudnikom In-

duplati plasting, d.o.o., Toko line, d.d., in
Rock-Rock Zelinka, s.p.

8010 krilo – šotorsko
Sposobnost se prizna ponudnikoma In-

duplati plasting, d.o.o., in Žarek, d.o.o.
8015 podloga za spalno vrečo
Sposobnost se prizna ponudnikoma In-

duplati plasting, d.o.o., in Rock-Rock, Ze-
linka, s.p.

8036 čelada za motorista zaprta s mi-
krokomb.

Sposobnost se prizna ponudnikom Teh-
nounion avto, d.o.o., Compaco, d.o.o., ter
Uni & Forma, d.o.o.

Za ostale artikle, ki so bili predmet tega
javnega razpisa, javni razpis ni uspel.

6. (a) Kraj dobave: MNZ, Vodovodna
93a, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava osnovnega ma-
teriala za izdelavo uniform in dodatkov
ter izdelava vseh vrst policijskih uni-
form in dodatkov. Vrsta in količina blaga
bo določena ob konkretnih pozivih k odda-
ji ponudb, v skladu z razpisno dokumneta-
cijo tega javnega razpisa.

7. Pogodbena vrednost: določeno ob
konkretnih pozivih k oddaji ponudb.

8.
9. Število prejetih ponudb: 33.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 45 z dne 12. 6. 1998,
Ob-3521.

Ministrstvo za notranje zadeve
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ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 8-11-11686/1-98 Ob-7790
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
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: PAP Telematika, d.d., Pivo-
varniška 6, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja objekta:
KKO in RNO Drska.

7. Pogodbena vrednost: 8,120.143,23
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 812.014,32
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,126.019 SIT, 8,120.143,23 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. 69 z dne 9. 10. 1998, Ob-7063.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Novo mesto

Ob-7791
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, p.o., PE Maribor, Titova 38, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 20. 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: Tegrad, d.o.o., Kamniška
41, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja OK Ormož–
Središče ob Dravi, KKO Ormož – smer
Središče, KKO Središče – smer Ormož.

7. Pogodbena vrednost: 34,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 46,975.844 SIT, 34,000.000 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-6435.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Maribor

Ob-7792
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, p.o., PE Maribor, Titova 38, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 20. 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: Gratel, d.o.o., Skorba 20,
Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja KKO Mi-
klavž pri Ormožu.

7. Pogodbena vrednost: 26,398.158 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 21,752.082
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 52,439.352,50 SIT, 26,398.158 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-6441.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Maribor

Ob-7793
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, p.o., PE Maribor, Titova 38, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 20. 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: PAP Telematika, d.d., Pivo-
varniška 6, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja KKO Ptuj,
smer Rogoznica, Žabjak, Nova vas, Ki-
car in Podvinci.

7. Pogodbena vrednost:
62,574.950,80 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 20% pogod-
bene vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 65,984.487 SIT, 62,574.950,80 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-6442.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Maribor

Št. 8/1-7647/2-98 Ob-7794
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., PE Murska Sobota, Trg zmage
6, 9000 Murska Sobota.

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

3. Datum izbire: 12. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustreznost tehnične opremljeno-
sti in kadrovske zasedbe glede na stopnjo
in vrsto izobrazbe, reference ponudnika in
ugodna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tegrad, d.d., Ljubljana,
Kamniška 41.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja FTTH optič-
nega omrežja v mestu Murska Sobota –
I. faza.

7. Pogodbena vrednost: 19,628.607
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 21,510.772 SIT, 19,628.607 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Murska Sobota

Ob-7808
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena, rok dobave in iz-
vedbe naročenega dela, plačilni pogoji, za-
gotovitev servisiranja s kratkim odzivnim ča-
som, garancijski roki, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Almix, d.o.o., Ulica Simona
Jenka 1, Medvode.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava obstoje-
čih grabelj mehanskega predčiščenja v
Centralni čistilni napravi Kranj.

7. Pogodbena vrednost:
13,565.865,60 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,068.987,13 SIT, 13,565.865,60
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-6434.

Javno podjetje
Komunala Kranj, p.o., Kranj

Št. 353-24/98 Ob-7825
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Škof-

ja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja
Loka.

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

3. Datum izbire: 22. 10. 1998.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): najugodnejša cena ponudbe, pla-
čilni pogoji in reference ter po razpisni do-
kumentaciji, garancije za resnost in kvalite-
to ponudbe in odgovornost za kvaliteto izvr-
šenih del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Tehnik, d.d., družba za
gradbeništvo, inženiring, trgovino, Stara ce-
sta 2, Škofja Loka.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je Trata.

7. Pogodbena vrednost: 19,480.736
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 3,723.000
SIT – asfaltiranje.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,376.337 SIT, 18,656.161,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998; Ob-6706.

Občina Škofja Loka

Ob-7871
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la, Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo
mesto.

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

3. Datum izbire: 26. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): potrjene reference, sposobnost
in usposobljenost ponudnika dela opraviti
kot javno naročilo zahteva, ugodna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Malkom, d.o.o., Novo me-
sto, Ljubljanska cesta 1, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja poslovnega
objekta JP Komunala na Cikavi.

7. Pogodbena vrednost:
195,869.479,20 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 203,741.687,20 SIT,
195,869.479,20 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-6469.

JP Komunala, d.o.o., Novo mesto

Št. 352-5/98-3 Ob-7880
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota.

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

3. Datum izbire: 16. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede ponudbena cena, rok
izvedbe, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Pomgrad Nizkograd-
nje, d.o.o., Bakovska c. 33, Murska So-
bota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  izgradnja južnega
kolektorja in črpališča v Murski Soboti.

7. Pogodbena vrednost: 64,138.781
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 64,138.781 SIT, 50,000.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 352-4/98-3 Ob-7881
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota.

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

3. Datum izbire: 16. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek
postopka brez dodelitve naročila: merila
določena v razpisni dokumentaciji tj. ponud-
bena cena, rok izvedbe, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mura Javnogospodarsko
podjetje, d.d., Ciril Metodova 34, Murska
Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  izgradnja črpališča v
naselju Satahovci.

7. Pogodbena vrednost: 9,200.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,347.448,50 SIT, 9,200.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 11. 9. 1998.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 2543/98 Ob-7882
1. Naročnik, poštni naslov: Kostak, d.d.,

Krško, Leskovška ceta 2a, Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 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: merila v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, d.d., Ljubljanska cesta 47, Novo me-
sto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija kana-
lizacije v Krškem – III. faza, Krško.

7. Pogodbena vrednost: 41,004.311
SIT – III. faza.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 87,468.758 SIT, 85,228.593 SIT.
11., 12. 

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 2. 10. 1998,
Št. 2209/98, Ob-6954.

Kostak, d.d., Krško

Št. 02800/0006/98 Ob-7889

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Sv.
Jurij ob Ščavnici, Ul. Bratka Krefta 14, Sv.
Jurij ob Ščavnici.

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

3. Datum izbire: 7. 4. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila določena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: V.G.P. Mura, p.o., Ciril Me-
todova 34, Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  izgradnja javnega
vodovoda Žihlava – Slaptinci s prečrpal-
no postajo Žihlava; kraj izvedbe: Žihlava,
Slaptinci.

7. Pogodbena vrednost: 23,914.200
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,529.219 SIT, 21,375.661 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: izbra-
ni izvajalec je ponudil obračun ocenjenih
postavk po dejanskih stroških.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 20 z dne 13. 3. 1998.

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici

Št. 40300/0037/98 Ob-7890
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Sv.

Jurij ob Ščavnici, Ul. Bratka Krefta 14, Sv.
Jurij ob Ščavnici.

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

3. Datum izbire: 7. 7. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila določena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: CP Maribor, d.d., Iztokova
ulica 30, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova občinskih
cest v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici, kraj
izvedbe: Rožički Vrh, Kraljevci, Blaguš, Ku-
petinci.

7. Pogodbena vrednost: 57,062.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 70,825.051 SIT, 57,062.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 42-43 z dne 5. 6. 1998.

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
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Št. 51200/0001/98 Ob-7891
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Sv.

Jurij ob Ščavnici, Ul. Bratka Krefta 14, Sv.
Jurij ob Ščavnici.

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

3. Datum izbire: 5. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila določena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PTZ Lipa z.o.o., Kraigherje-
va 19a, Lenart v Slovenskih Goricah.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja prizidka le-
karne Sv. Jurij ob Ščavnici, kraj izvedbe:
Sv. Jurij ob Ščavnici.

7. Pogodbena vrednost:
30,301.832,75 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 9,769.367,60 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

31,268.197,02 SIT, 29,260.738,89 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998.

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici

Št. 34404-17/98 Ob-7910
1. Naročnik, poštni naslov: KS Mačkov-

ci in Občina Puconci, Puconci 80, 9201
Puconci.

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

3. Datum izbire: 21. 10. 1998.
4. Merila in dodelitev naročila

(utemeljitev izbire): izbrana ponudba je naj-
bolj ustrezala objavljenim merilom za izbiro
ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: izbran je bil naslednji izvaja-
lec: SGP Pomgrad Nizkogradnje d.o.o.,
Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova - asfaltiranje
ceste Kuštanovci-Košarovci v dolžini
1400 m.

7. Pogodbena vrednost:
13,405.223,40 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudnik ne bo imel podizvajalcev pri zgoraj
omenjenih delih.

9. Število prejetih ponudb: na javni raz-
pis sta prispeli dve ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 14,536.307,60 SIT, vrednost
najnižje ponudbe: 13,405.223,40 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-6977.

Občina Puconci

Št. 2148 Ob-7937
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zdravs-

tveni zavod Mariborske lekarne Maribor, Za-
grebška 91, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 15. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, določena v razpisni do-
kumentaciji: ponudbena cena, reference,
boniteta ponudnika, kadrovska struktura.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Radlje,
d.d., Mariborska cesta 40, 2360 Radlje ob
Dravi.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del pri preno-
vi poslovnega prostora “Lekarna Cen-
ter”, Gosposka ul. 12 v Mariboru.

7. Pogodbena vrednost:
119,019.004,60 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 125,991.383,20 SIT,
119,019.004,60 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-6232.

Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor

Št. 1660 Ob-7938
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9,
Koper.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 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: Telmont, d.o.o., Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja KKO in RNO
Postojna – smer Planina.

7. Pogodbena vrednost:
56,606.990,29 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 18,642.628
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 116,304.895,22 SIT, 55,105.000 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. 62 z dne 11. 9. 1998, Ob-6341.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Koper

Št. 1790/98 Ob-7939
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lu-

kovica, Lukovica 46, 1225 Lukovica.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): rok izvedbe, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Utrip, d.o.o., Mengeška
32a, 1236 Trzin.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava vodovod-
ne cevi (zemeljska in montažna dela) na
relaciji Gradišče–Preserje.

7. Pogodbena vrednost: 14,629.869
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,629.869 SIT, 7,646.863 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: odpi-
ranja ponudb se je udeležil samo predstav-
nik podjetja Utrip.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 25. 9. 1998, Ob-6701.

Občina Lukovica

Št. 1-0035/98 Ob-7940
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Za-

gorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410
Zagorje ob Savi.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev – Orlek – 1. faza.

3. Datum izbire: 20. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– celovitost opisa,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika,
– dosedanje izkušnje, reference pred-

vsem na področju predmeta javnega razpi-
sa,

– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik,
– kadrovska struktura in strokovne refe-

rence zaposlenih,
– razmerje cena/kvaliteta storitev, ostali

komercialni pogoji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik.
Strokovna komisija za vodenje postopka

oddaje javnega naročila je opravila strokov-
no analizo prispelih veljavnih in popolnih po-
nudb v skladu z merili, ki so bili sestavni del
razpisa in razpisne dokumentacije. Vsaka
ponudba je bila točkovana, izbran je bil po-
nudnik, ki je dosegel najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBT – PIN, d.o.o., Gimnazij-
ska c. 16, 1420 Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija Orlek – 1. fa-
za.

7. Pogodbena vrednost: 33,717.122
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 51,279.872 SIT, 31,128.738 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
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Št. 1-0035/98 Ob-7941
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Za-

gorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, 1410
Zagorje ob Savi.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev – sanacija hribovite-
ga območja Kukolnica in Cilence – vodo-
vod Vine in Kolenc.

3. Datum izbire: 20. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– celovitost opisa,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika,
– dosedanje izkušnje, reference pred-

vsem na področju predmeta javnega razpi-
sa,

– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik,
– kadrovska struktura in strokovne refe-

rence zaposlenih,
– razmerje cena/kvaliteta storitev, ostali

komercialni pogoji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik.
Strokovna komisija za vodenje postop-

ka oddaje javnega naročila je opravila stro-
kovno analizo prispelih veljavnih in popol-
nih ponudb v skladu z merili, ki so bili se-
stavni del razpisa in razpisne dokumentaci-
je. Vsaka ponudba je bila točkovana, izbran
je bil ponudnik, ki je dosegel najvišje števi-
lo točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Trgograd, d.o.o., Ljubljan-
ska 1, Litija.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija hribovitega
območja Kukolnica in Cilence – vodo-
vod Vine in Kolenc.

7. Pogodbena vrednost: 49,009.085
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 70,159.716,80 SIT, 37,663.126,10
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 4. 9. 1998.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Št. 0048-308/52-98 Ob-7942
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: sklep sprejet 2. 9.
1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila.

Na javni razpis je prispelo 6 veljavnih
ponudb. Na odpiranju ponudb je bila 1
ponudba izločena zaradi nepopolnosti. Na
analizi ponudb je naročnik pregledal vse
veljavne in formalno popolne ponudbe ter
najprej ugotavljal vsebinsko ustreznost v
ponudbah priloženih dokumentov ter ugo-
tovil, da še 2 ponudnika nista predložila

popolne ponudbe, zato sta bili njuni po-
nudbi izločeni.

Pri ocenjevanju ponudb je naročnik upo-
števal vsa merila, podana v razpisni doku-
mentaciji ter zaščito domačih ponudnikov in
ugotovil, da je po merilih iz razpisne doku-
mentacije najugodnejšo ponudbo predložil
ponudnik GPG, d.d.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GPG, d.d., Emonska 8,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih
del in koordinacija za obrtniška in insta-
lacijska dela PP Škofja Loka.

7. Pogodbena vrednost:
96,627.074,59 SIT s prometnim davkom.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
13,038.751,88 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 111,151.366,10 SIT, 96,627.074,59
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 10. 7. 1998, Ob-4457.

Ministrstvo za notranje zadeve

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. 60-2541/98 Ob-7870
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo
mesto.

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

3. Datum izbire: 29. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): imajo ustrezne reference, so spo-
sobni in usposobljeni storitve opraviti kot
javno naročilo zahteva in so cenovno ugod-
nejši.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: G7 Družba za varovanje,
d.o.o., Podružnica Novo mesto, Ljubljan-
ska c. 27, Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: fizično
varovanje premoženja in dežurstvo za
JP Komunala Novo mesto, d.o.o., ter
kontrola vodooskrbe na Podbevškovi ul.
12 v Novem mestu.

7. Pogodbena vrednost:
13,533.061,50 SIT/leto.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 44,840.547 SIT, 40,941.369 SIT za
dobo treh let.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63 z dne 19. 9. 1998, Ob-6557.

JP Komunala, d.o.o., Novo mesto

Št. 2514-98-421172 Ob-7876
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, Urad za prostorsko pla-
niranje, Dunajska 47, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: oddaja ponudb bo 4. 9.
1998, javno odpiranje isti dan ob 13. uri.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

Glede na izpolnjevanje v razpisu oprede-
ljenih meril:

– interdisciplinarna projektna skupina,
– reference,
– vsebina in obseg dela,
– metodologija dela,
je ekipa Inštituta za geografijo bistveno

boljša od ostalih ponudnikov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Inštitut za geografijo, Trg
francoske revolucije 7/III, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: delo se
bo izvajalo po fazah:

1. faza:
1.1. detajlna in terminsko natančna

projektna naloga.
2. faza:
2.1. evidentiranje prostorsko rele-

vantnih dokumentov in strokovnih gra-
div,

2.2. analiza v okviru 6 področij iz Stra-
tegije RS za vključevanje v EU: transport,
telekomunikacije, kmetijstvo, varstvo
okolja, regionalni in prostorski razvoj.

3. faza:
3.1. opredelitev vhodnih strokovnih

podaktov in opredelitev ukrepov za:
– državno prostorsko dokumnetacijo,
– za prilagajanje relevantne slovenske

zakonodaje k acquis communnitaire,
– za prostorsko relevantno dokumenta-

cijo resornih ministrstev,
– za Pogajalsko skupino RS - EU,
– za nadaljnje delo na ESDP,
– za bilateralne in trilateralne projekte in

programe pomoči EU, v katerih sodeluje
RS.

4. faza
4.1. recenzija, oddaja zaključnega

gradiva.
7. Pogodbena vrednost: 6,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– ponudnik 1: Inštitut za geografijo

6,000.000 SIT,
– ponudnik 2: Urbanistični inštitut

6,000.000 SIT,
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– ponudnik 3: URBIS, d.o.o.,
5,990.000 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev, Uradni list RS, št. 52 z dne 24. 7.
1998, Ob-4984.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 2514-98-421172 Ob-7877

1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad za prostorsko pla-
niranje, Dunajska 47, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: oddaja ponudb do 4. 9.
1998, javno odpiranje isti dan ob 12. uri.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

Glede na izpolnjevanje v razpisu oprede-
ljenih meril:

– interdisciplinarna projektna skupina,
– reference,
– vsebina in obseg dela,
– metodologija dela,
je ekipa  Urbanističnega inštituta RS

bistveno boljša od ostalih ponudnikov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Urbanistični inštitut RS, Ja-
mova 18, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: delo se
bo izvajalo po fazah:

1. faza:
1.1. vsebinsko podrobna in termin-

sko razčlenjena projektna naloga.
2. faza:
2.1. evidentiranje a) raziskovalnih na-

log, b) strokovnih gradiv in c) dokumentov,
2.2. analiza izrazito prostorske in pro-

storsko relevantne prednosti in slabosti
na naslednjih ravneh:

– na ravni lokalnih skupnosti,
– na ravnih regij,
– na ravni države (najpomembnejša in

najprioritetnejša raven),
– na ravni štirih evropskih makroregij,
– na ravni Evropske Unije.
3. faza:
3.1. opredelitev vrednot in kriterijev,
3.2. vrednotenje alternativnih rešitev

(Delfi metoda),
3.3. opredelitev sinergetskih dejavni-

kov,
3.4. predlog rešitev in ukrepov.
4. faza
4.1. recenzija in oddaja zaključnega

gradiva.
7. Pogodbena vrednost: 4,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– ponudnik 1: Urbanistični inštitut

4,000.000 SIT,
– ponudnik 2: URBIS, d.o.o.,

3,916.537,50 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev, Uradni list RS, št. 52 z dne 24. 7.
1998, Ob-4983.

Ministrstvo za okoloje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 13/1427 Ob-7878

1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-
čina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

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

3. Datum izbire: 23. 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: kot navede-
na v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Inženiring projekt Kranj,
d.o.o., Nazorjeva ul. 1, Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  izde-
lava projektne dokumentacije PGD in
PZI za dograditev in rekonstrukcijo
Zdravstvenega doma Kranj – Službe nuj-
ne medicinske pomoči in ambulant splo-
šne medicine.

7. Pogodbena vrednost: 6,533.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,730.000 SIT, 5,950.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 67 z dne 2. 10.
1998, št. 13/1427.

Mestna občina Kranj

Ob-7879
1. Naročnik, poštni naslov: ARNES, Ja-

mova 39, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– pogoji vzdrževanja,
– cena.
Izbrani ponudnik izpolnjuje vse pogoje

vzdrževanja in je ponudil najugodnejšo ce-
no.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Unistar, d.o.o., Slomškova
27-29, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  vzdr-
ževanje opreme za klicni dostop 3 Com
Total Control za dobo 6 mesecev z mož-
nostjo podaljšanja do 3 let.

7. Pogodbena vrednost: 2,753.578,80
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,112.000 SIT, 2,753.578,80 SIT.
11., 12.

ARNES, Ljubljana

Št. 35001-6/98-1 Ob-7883
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Murska Sobota.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
ponudnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 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: prostorsko
urbanistična zasnova in vključitev v okoliški
prostor, arhitektonske in estetske zasnove
in tipološke ustreznosti objekta.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Statikon, d.o.o., Slovenska
25, Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va PGD in PZI za izgradnjo Pokrajinske
in študijske knjižnice v Murski Soboti.

7. Pogodbena vrednost: 16,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,000.000 SIT, 13,680.000 SIT.
11., 12.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 854-01/96-04 Ob-7933
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Tr-

žič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kompletnost ponudbe in cenovni
vidik glede na vgrajeno dodatno opremo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MI STAR, Jamova 54, Ljub-
ljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: gasil-
sko vozilo s cisterno in vgrajeno dodat-
no opremo.

7. Pogodbena vrednost: 24,912.703
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,559.485 SIT, 23,524.598 SIT.
11., 12.

Občina Tržič

Št. 351-014/98-05 Ob-7934
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Tr-

žič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kompletnost ponudbe in ugod-
nejši cenovni vidik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Tržič, d.d., Blejska ce-
sta 8, 4290 Tržič.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va atrijskih aneksov strehe.

7. Pogodbena vrednost: 13,873.500
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 14,332.936 SIT, 13,873.500 SIT.

11., 12.
Občina Tržič

Št. 913 Ob-7943
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Len-

dava, Trg ljudske pravice 5, Lendava.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference pri izvajanju tovrstnih
del, cena, sestava projektne skupine, ki jo
izvajalec nudi za izvedbo del, finančno sta-
nje, rok izvedbe, finančni pogoji za zagotav-
ljanje fiksne cene storitev, sestavljenost po-
nudbe po točkah razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IEI, Inštitut za ekološki inže-
niring, Ljubljanska 9/VII.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va tehnične dokumentacije odvajanja
odpadnih vod mesta Lendava in bližnjih
naselij.

7. Pogodbena vrednost: 28,350.300
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 38,060.000 SIT, 28,350.300 SIT.
11., 12.

Občina Lendava

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

Ob-7947
Na podlagi priročnika o postopkih za iz-

vajanje programa PHARE, ki veljajo za de-
centralizirani implementacijski sistem in v
skladu s 7.3. točko navodil ponudnikom po
pogodbah za dobave blaga, Občina Ajdovš-
čina objavlja

razveljavitev javnega razpisa
za nabavo stiskalnice za dehidracijo

blata
1. Ime in sedež naročnika: Občina Aj-

dovščina, Cesta 5.maja 6a, Ajdovščina.
2. Predmet sklepa: razveljavitev javnega

razpisa za nabavo stiskalnice za dehidracijo
blata, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 54 z dne 31. 7. 1998 (Ob-5206) in
popravek v Uradnem listu št. 57 z dne 14. 8.
1998 (Ob-5757) za projekt Čistilna naprava
Ajdovščina, SL-9701.02.02, ki ga sofinan-
cira Evropska skupnost iz sredstev PHARE
v okviru programa prekomejnega sodelova-
nja med Slovenijo in Italijo.

3. Razlog za razveljavitev: neustreznost
ponudb in prekoračitev razpoložljivih sred-
stev.

Občina Ajdovščina

Following the Decentralised Implemen-
tation System Manual for implementation of
PHARE programme and in accordance with
point 7.3. of Instructions to Tenderers for
Supply Contracts, the Municipality of Ajdovš-
čina

issues
the Cancellation of  Public Tender for
the Provision of Press for dehydration

of Slime
1. Name and Address of Contracting Aut-

hority: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, Ajdovščina.

2. Subject: cancellation of  public ten-
der for the provision of press for dehydra-
tion of slime issued in the Official Gazette of
the RS No. 54 of 31. 7. 1998 (Ob-5206)
and its amendment issued in the Official
Gazette of the RS No. 57/98 of 14. 8.
1998 (Ob-5757) for the project Waste Wa-
ter Treatment Plant in Ajdovščina,
SL-9701.02.02 financed from PHARE
funds in the framework of Cross-border
Cooperation Programme between Slovenia
and Italy.

3. Reason for cancellation: bids irregu-
larities and overrun of the available amount
of funds.

     Municipality of Ajdovščina

Ob-7948

Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-
ga sporazuma med Vlado RS in Komisijo
Evropske skupnosti o uresničevanju ukre-
pov o finančnem, tehničnem in drugih obli-
kah sodelovanja (Ur. l. RS, št. 17/93) in v
zvezi z 9. točko prvega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
23/97), objavlja Občina Ajdovščina, za pro-
jekt čistilne naprave v Ajdovščini,
SL-9701.02.02, ki ga financira Evropska
skupnost iz sredstev PHARE v okviru pro-
grama prekomejnega sodelovanja med Slo-
venijo in Italijo

ponovni javni razpis
za nabavo komorne stiskalnice za

dehidracijo blata
Na razpis se lahko enakopravno prijavijo

vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske unije in iz dežel koristnic progra-
ma PHARE v Centralni in Vzhodni Evropi, ki
dobavljajo blago z izvorom iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dobava komorne sti-

skalnice za dehidracijo blata, ki bo locirana
v obrtni coni v Ajdovščini. Ponudniki se lah-
ko prijavijo le na razpis v celoti. Ponudba
mora popolnoma ustrezati opisu v tehničnih
specifikacijah.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Dobavitelj bo izbran po postopku, ki ga
predpisuje priročnik za decentralizirani im-
plementacijski sistem (DIS Manual, Evrop-
ska komisija, september 1997). Pogoji po-

godbe bodo ustrezali splošnim navodilom
za ponudnike in sklenitev pogodbe za do-
bave blaga. Naročnik ni obvezan sprejeti
najcenejše, niti katerekoli ponudbe, ali od-
dati naročila.

3. Razpisna dokumentacija
Osnovo za ponudbe predstavljajo na-

slednji dokumenti v angleščini:
1. navodila ponudnikom za pogodbe

o nakupu,
2. posebni razpisni pogoji za pogod-

be o nakupu,
3. tehnične specifikacije,
4. predračun,
5. splošna pravila za ponudnike in

sklepanje pogodb o dobavah.
Ti dokumenti sestavljajo popolno razpi-

sno dokumentacijo, ki jo je na osnovi pisne
zahteve mogoče brezplačno dobiti na na-
slovu: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, SLO-5270 Ajdovščina, tel.: + 386 65
161 910/ faks: + 386 65 161 9130, kon-
taktna oseba: Kazimir Bavec.

Pisne zahteve zainteresiranih ponudni-
kov za razpisno dokumentacijo morajo pris-
peti priporočeno na zgoraj omenjeni naslov
najkasneje v roku 20 dni od dneva objave
tega obvestila v Uradnem listu.

4. Vrednost razpoložljivih sredstev:
280.000 ECU + znesek davkov

5. Oddajanje ponudb
Ponudbe v angleščini morajo biti dostav-

ljene v enem izvirniku in treh kopijah v zape-
čateni ovojnici najkasneje do 7.decembra
1998 do 10.00 ure po lokalnem času na
naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, SLO-5270 Ajdovščina.

Na ovojnici mora biti jasno označeno “In-
vitation to tender No.2 for the Provision of
Press for Dehydration of Slime” in “Not to
be opened before the tender opening ses-
sion” ter “Ne odpiraj pred uradnim odpira-
njem dne 7. 12. 1998”.

Ponudbam mora biti obvezno priložena
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 2.800 ECU.

Odpiranje ponudb bo dne 7. decembra
1998 ob 13. uri po lokalnem času na istem
naslovu.

Odpiranja ponudb se lahko udeleži le en
predstavnik ponudnika s pisnim pooblasti-
lom.

 Občina Ajdovščina

Ob-7948

Following the Decree on ratification of
the Framework Agreement between the Go-
vernment of the Republic of Slovenia and
the European Community Commission on
Implementation of Measures related to Fi-
nancial, Technical and other Forms of
Co-operation (OG of the RS No 17/93) and
in relation with the point 9, Para 1 of the art.
55 of the Law on Public Procurement (OG
of the RS No 23/97), the Municipality of
Ajdovščina, for the project Waste Water
Treatment Plant in Ajdovščina,
SL-9701.02.02 financed from PHARE
funds in the framework of Cross-border
Cooperation Programme between Slovenia
and Italy, issues this



Stran 7006 / Št. 74-76 / 6. 11. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Invitation to Public Retender
for the Provision of Chamber Press for

Dehydration of Slime
Participation is open on equal terms to

all natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the
PHARE programme beneficiary countries
from Central and Eastern Europe. Supplies
must originate from those countries.

1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for the

selection of supplier of chamber press for
dehydration of slime which will be located
in the Craftsmen Zone at Ajdovščina. Any
tenderer may tender only for all of the
goods. The supplies tendered must fully
conform with the detailed description as set
out in the Technical Specifications.

2. Procedure and Conditions of Contract
The supplier will be selected following

the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Ma-
nual, European Commission, September
1997). The conditions of contract will com-
ply with the General Regulations for Ten-
ders and the Award of Supply Contracts.
The Contracting Authority is not bound eit-
her to accept the lowest or any offer to
award the contract.

3. Tender dossier
The following documents in English are

issued to enable you to tender:
1. Instructions to Tenderers for Sup-

ply Contracts,
2. Special Tender Conditions for Sup-

ply Contracts,
3. Technical Specifications,
4. Schedule of Prices,
5. General Regulations for Tenders

and the Award of Supply Contracts.
These documents constitute the com-

plete tender dossier and may be obtained
free of charge by written request from: Ob-
čina Ajdovščina (The Municipality of Ajdovš-
čina), Cesta 5. maja 6a, SLO-5270 Ajdovš-
čina, Tel.: +386 65 161 910, Fax: + 386
65 1619130, contact person: Mr Kazimir
Bavec.

Written requests for Tender Dossier
should be received by registered mail at the
above mentioned address in 20 days after
publication of this announcement in the Of-
ficial Gazette at the latest.

4. The amount of funds available for the
project: 280.000 ECU + taxes.

5. Submission of tenders
Tenders in English in one original and

three copies in sealed envelope must be
submitted, at the latest, on December 7th,
1998, at 10.00 a.m. local time, at: Občina
Ajdovščina (The Municipality of Ajdovščina),
Cesta 5. maja 6a, SLO-5270 Ajdovščina.

The envelope has to be clearly marked:
“Invitation to tender No.2 for the Provision
of Press for Dehydration of Slime”, “Not to
be opened before the tender opening ses-
sion” and “Ne odpiraj pred uradnim odpira-
njem dne 7. 12. 1998”.

All tenders must be accompanied by a
bid bond issued by the bank amounting to
ECU 2.800.-.

The tenders will be opened in public
session on December 7th, 1998, at 1.00
p.m. local time at the same address.

Only one tenderer´s representative, sub-
mitting the power of attorney, may attend
the opening session.

The Municipality of Ajdovščina

Št. 222-064/98 Ob-7796

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po 3. točki.

3. Datum izbire: 19. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zanesljivost delovanja, varnost
nadzora zračnega prometa, dosedanja
oprema.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Airsys ATM, Robert-Bosch
Strasse 25, 63225 Langen, Germany.

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

trebno dobaviti: dobava 2 monopulznih
detektorjev, 2 starcopplerjev, 18 modu-
lov TRM 6GK1101-0AG01, 24 modulov
ODM 6GK1101-0AH01 za radarski pod-
sistem sistema za nadzor zračnega pro-
meta.

7. Pogodbena vrednost: 63.424 DEM.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

Št. 711-001/98 Ob-7896

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po 3. točki.

3. Datum izbire: 23. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zanesljivost delovanja, varnost
nadzora zračnega prometa, dosedanja
oprema.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Comsoft GmbH, Wachhaus-
strasse 5a, D-76227 Karlsruhe, Germany.

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

trebno dobaviti: nadgradnja obstoječega
RMCDE sistema (2 operaterski delovni
mesti).

7. Pogodbena vrednost: 122.650 DEM.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

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

Št. 404-08-97/98 Ob-7795
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija Ministrstvo za obrambo, Kardelje-
va ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 4. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: storitev
in nakup blaga, ki je predmet javnega naro-
čila, je potrebno nujno izvršiti.

3. Datum izbire: 13. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo se odda ponudni-
ku, ki je edini na slovenskem trgu sposoben
ponuditi nakup rezervnih delov in izvedbo
popravila dela za letalo Turbolet, proizvajal-
ca LET Kunovice, Češka Republika, kar do-
kazuje s potrdilom o pooblastilu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avtomerkur vozila, d.o.o.,
BTC-Šmartinska c. 152, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
uvoz rezervnih delov (po specifikaciji) in
popravilo dela (1 kom) za letalo Turbo-
let L-410.

7. Pogodbena vrednost: 5,341.663,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: ena.
10., 11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-287/98 Ob-7810
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: izvedbo
javnega naročila je potrebno nujno izvršiti,
za kar je usposobljen en ponudnik, kar do-
kazuje s potrdilom o pooblastilu.

3. Datum izbire: 26. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo se odda ponudni-
ku, ki je predložil primerno ponudbo in je
edini sposoben ponuditi nakup rezervnih de-
lov za helikopterje Bell-206, kar dokazuje s
potrdilom o pooblastilu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Heli Air Center, d.o.o., Kot-
nikova 28, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: na-
kup rezervnih delov za helikopter
Bell-206 (po specifikaciji).

7. Pogodbena vrednost: 7,686.443 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za obrambo
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Št. 404-08-291/98 Ob-7811

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: izvedbo
javnega naročila je potrebno nujno izvršiti,
za kar je usposobljen en ponudnik, kar do-
kazuje s potrdilom o pooblastilu.

3. Datum izbire: 26. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo se odda ponudni-
ku, ki je predložil primerno ponudbo in je
edini na slovenskem trgu sposoben ponudi-
ti nakup delov in vgradnjo v letalo Turbolet,
proizvajalca LET Kunovice, Češka Republi-
ka, kar dokazuje s potrdilom o pooblastilu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avtomerkur vozila, d.o.o.,
BTC, Šmartinska c. 152, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: na-
kup delov (po specifikaciji) in vgraditev
le-teh v letalo Turbolet L-410.

7. Pogodbena vrednost: 9,956.960 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vgra-
ditev opravi inozemni izvajalec Aviation Ser-
vice, Češka Republika.

Ministrstvo za obrambo

Ob-7830

1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: strokovna ko-
misija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom št. NAB. UV. BV. št.
2, dne 30. 9. 1998, je ugotovila, da je
zaradi specifičnosti storitev in zelo kratkega
roka za njihovo izvedbo, edini možni doba-
vitelj ameriška firma Persons Power Group
Inc. Na podlagi te ugotovitve se je strokov-
na komisija odločila, da odda javno naročilo
po 3. in 8. točki 55. člena.

3. Datum izbire: 19. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): firma Parsons Power je glavni
projektant sistemov na katerih se bo izvajala
modifikacija in kot takšen edini sposoben
zagotoviti kvalitetne inženirske storitve (v var-
nostni klasi) v zadanem roku.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Parsons Power Group, Inc.,
2675 morgantown Road, Reading,
Pennsylvania 19607, USA.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: in-
ženirske usluge za izvedbo modifikacije
“Zaščita RCS-a pred tranzienti pritiska
pri nizkih temperaturah” – zahteva, ki jo
nalaga nuklearna zakonodaja (NRC). NEK
se je obvezala, da bo to zahtevo izpolnila še
pred zamenjavo uparjalnikov.

7. Pogodbena vrednost: 22,482.400
SIT.

8., 9., 10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 221-054/98 Ob-7897

1. Naročnik, poštni naslov: Vodovod -
kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a, Celje, faks
063/42-50-310.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po .3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: javno
naročilo brez javnega razpisa.

3. Datum izbire: 30. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): usposobljenost, cena, referen-
ce.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Protok, d.o.o., Cesta III/13,
Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava geografsko informacijskega si-
stema kanalizacijskega omrežja Celje v
izbrani programski opremi ARC Info.

7. Pogodbena vrednost: 4,447.440 SIT.
8., 9., 10., 11.

JP Vodovod - kanaliazcija, d.o.o.,
Celje

Št. 221-054/98 Ob-7898

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih:

3. Datum izbire: 21. 10. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, ustreznost po ICAO
standardih, cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Wavionix Software LTD,
World Trade Center II, Geneva Airport,
29 Route de Pre-Bois, PO BOX 986, CH
1215 Geneva, Switzerland.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: do-
bava/izdelava programske opreme za iz-
delavo instrumentalnih letalskih proce-
dur in izdelavo letalskih navigacijskih
kart v skladu z mednarodnimi letalskimi
standardi ICAO – Wavionix Procedures
Designer Verison 4.0.

7. Pogodbena vrednost: 34.850 GBP.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 60.445 USD (9,406.112 SIT)
29.711 GBP (7,835.236 SIT).

11.
Ministrstvo za promet in zveze

Uprava RS za zračno plovbo

Št. 53/98 Ob-7921
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za znanost in tehnologijo, Slovenskka 50,
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje javnega naročila
brez predhodne objave javnega razpisa –
po 8. točki 55. člena zakona o javnih naro-
čilih.

3. Datum izbire: 6. 7. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila: ustrezna

ekskluzivna tehnična oprema in strokovni
kader.

5. Ime in naslov izvajalc, ki mu je naročlo
dodeljeno: Fatamorgana d.o.o., Borsetova
4, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: pri-
prava idejne zasnove celotne serije od-
daj Zenit, sodelovanje pri nastajanju
scenarijev, izvedba snemanj na terenu,
njihovo režiranje, montiranje in zvočna
oprema.

7. Pogodbena vrednost: 9,500.000 SIT.
8., 9., 10., 11.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 025-74/1998-1 Ob-7951

1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ul. 12, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 9. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): razvojna naloga.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo – Oddelek za geodezijo, Ljublja-
na.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
presoja uporabe pen-računalnikov za
vzdrževanje topografsko-katastrskih po-
datkov.

7. Pogodbena vrednost: 4,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost enaka ponudbeni vrednosti.
11.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 90215-1/1998-1 Ob-7952

1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, 1000 Ljubljana, Zemlje-
merska ulica 12.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 9. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik edini pozna pro-
gramsko opremo, ki je predmet posodo-
bitve, strukturo baze in rešitve v njej, ki so
pomembne za izvedbo naloge.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Aster, d.o.o., Nade Ovča-
kove ulica 1, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: po-
sodobitev programske opreme za vode-
nje in vzdrževanje Registra prostorskih
enot.

7. Pogodbena vrednost: 4,980.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost enaka ponudbeni vrednosti.
11.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije
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ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Št. 0304-417/2-98 Ob-7803
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta
m. Tita 112, 4270 Jesenice, faks
064/861-696.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Jesenice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zdravila skupine D. Okvir-
ne količine so razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

Navedba, ali se dobavitelj lahko potegu-
je za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročilo posamez-
nih vrst blaga iz naslednjih skupin in pod-
skupin:

Skupine:
A) material za nego rane,
B) material za inkontinenco,
C) ostali obvezilni material,
D) sredstva za higieno in dezinfekcijo,
E) material za vakuumski odvzem krvi,
F) infuzijski in transfuzijski sistemi,
G) intravenozne kanile,
H) elektrode,
I) RTG filmi in kemikalije,
J) rokavice,
K) ostali medicinski potrošni material,
L) diagnostična sredstva in vitro,
M) šivalni material,
N) endoproteze kolkov,
O) material za endoskopsko kirurgijo in

mehanski šiv za klasično kirurgijo,
P) osteosintetski material.
Podskupine so navedene v seznamu bla-

ga v razpisni dokumentaciji.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

279,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 1. 1999

do 31. 12. 1999 oziroma 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: razpisno dokumentacijo
dobite v upravi Splošne bolnišnice Jeseni-
ce, Cesta m. Tita 112, Jesenice, pri Zdenki
Pulec, višji upravni delavki, med 8. in 13.
uro, tel. 064/868-486, faks 064/861-696,
po predhodni najavi in ob predložitvi dokazi-
la o plačilu razpisne dokumentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 20. novembra
1998 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): za razpi-
sno dokumentacijo je potrebno plačati
10.000 SIT na žiro račun št.
51530-603-31205.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 8. decembra 1998
do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov, ki je naveden pod 4.a toč-
ko.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Splo-
šne bolnišnice Jesenice, dne 9. decembra
1998 ob 13. uri.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje te dejavno-
sti vsa predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

1. Potrdilo, da proti ponudniku ni uve-
den postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, ki ni starejše od 30 dni
(lahko kopija originalnega dokumenta).

2. Sodno overjeno dokazilo o registra-
ciji za opravljanje dejavnosti, ki ni starejše
od 30 dni, oziroma obrtno dovoljenje, če
gre za opravljanje obrtne in obrti podobne
dejavnosti (lahko kopija originalnega doku-
menta).

3. Dokazilo, da ni bila proti ponudni-
ku izdana pravnomočna sodna odločba, ki
kaže na ponudnikovo nestrokovnost, ki ni
starejše od 30 dni (lahko kopija originalne-
ga dokumenta).

4. Dokazilo, da je poravnal davke in
prispevke, določene z zakonom, ki ni sta-
rejše od 30 dni (lahko kopija originalnega
dokumenta) in je izdano od DURS oziroma
APP.

5. Potrjeni obrazci BON 1 in BON 2
ali BON 3 ali podatki iz bilance uspeha in
podatki iz bilance stanja in potrdilo poslov-
ne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2 ali BON 3). Dokumenti ne smejo
biti starejši od 30 dni (lahko kopija original-
nega dokumenta).

6. Garancijo banke za resnost ponud-
be v višini 1% vrednosti blaga, ki ga ponuja,
veljavno do podpisa pogodbe.

7. Izjavo banke, da bo dobil garancijo
za dobro izvedbo posla v višini 5% pogod-
bene vrednosti.

8. Izjavo, da lahko zagotovi letne raz-
pisane količine posameznih vrst blaga, za
katere je ponudnik.

9. Izjavo, da sprejema pogoje razpi-
sne dokumentacije.

10. Dokazilo, da ima ustrezno in ve-
ljavno dovoljenje za opravljanje prometa z
zdravili.

11. Opis referenc z dokazili (izjave
kupcev ali drugi ustrezni dokumenti).

12. Priložen najmanj eden od ustrez-
nih certifikatov za ponujene proizvode (in-
terni od proizvajalca ali mednarodni; po po-
trebi tudi potrdilo o opravljeni analizi).

13. Izjavo, da nudi najmanj 60 dnevni
plačilni rok.

14. Izjavo, da bo blago dostavljal fco
Splošna bolnišnica Jesenice, razloženo v
pogodbenih rokih.

15. Izjavo, da bo trimesečno dostav-
ljal cenike.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je Helena
Vidmar, mag. pharm. spec., tel.
064/868-258, faks 064/861-696.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera o naročilu je bila
objavljena 16. 10. 1998.

Splošna bolnišnica Jesenice

Št. 504/98 Ob-7829
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kam-
nik, Novi trg 26, 1241 Kamnik, telefaks
061/832-628, tel. 061/831-611.

2. (a) Kraj dobave: ZD Kamnik, Novi trg
26, 1241 Kamnik.

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

(c) Ocenjena vrednost naročila:
– laboratorijska diagnostika –

5,000.000 SIT,
– epruvete za vakuumski odvzem – na-

trijevo steklo – 1,500.000 SIT,
– potrošni laboratorijski material-ostalo

– 1,500.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 1. 1. 1999 –

31. 12. 1999.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zdravstveni dom dr. Julija
Polanca Kamnik, tajništvo, Novi trg 26,
1241 Kamnik.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 5.000 SIT,
virmansko na ŽR 50140-603-57317.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 27. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom dr. Julija
Polca Kamnik, tajništvo, Novi trg 26, 1241
Kamnik.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 1998 ob 12. uri, Zdravstveni dom
dr. Julija Polca Kamnik, sejna soba št. 131,
II. nad., Novi trg 26, Kamnik.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– odzivni čas 3 dni,
– 30 dnevni plačilni rok.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kam-
nik, kontaktna oseba inž. Ines Papler.

10.
Zdravstveni dom

dr. Julija Polca Kamnik

Ob-7841
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center Dolfke Boštjančič Draga,
1292 Ig, faks 662-282.

2. (a) Kraj dobave: Draga, 1292 Ig.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: ambulantni in lekarniški
material.

A) medicinski pripomočki in potrošni ma-
terial,
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B) sanitarni material,
C) laboratorijsko blago,
D) dezinfekcijska sredstva,
E) zdravila,
F) proizvodi namenjeni prehrani.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

9,810.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 1.

1999, zaključek 31. 12. 1999.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Center Dolfke Boštjančič
Draga, Socialnovarstveni center za uspo-
sabljanje in varstvo, 1292 Ig.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 17. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT, način plačila: negotovinsko na žiro ra-
čun št. 50106-603-41591 ali na blagajni
Centra.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
26. 11. 1998 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Center Dolfke Boštjančič
Draga, 1292 Ig, tajništvo.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 11. 1998 ob 11. uri v Centru Dolfke
Boštjančič Draga, 1292 Ig, v sejni sobi.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– zagotovitev pogojev iz 40. člena ZJN,
– zagotovitev najmanj ene celotne sku-

pine artiklov,
– 45 dnevni plačilni rok.
9., 10.

Center Dolfke Boštjančič Draga, Ig

Ob-7851
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ Zdravstveni dom Brežice, Černel-
čeva cesta 8, Brežice, tel. 0608/61-528.

2. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Bre-
žice, Černelčeva cesta 8, Brežice.

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

A) material za zobozdravstvo in zob-
ne Rtg filme,

B) ostali sanitetni material (zavojni,
šivalni), material za nego ran, razkužila
in dezinfekcijski material,

C) laboratorijski material in diagno-
stična sredstva,

D) zdravila.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
A) materiala za zobozdravstvo in zobnih

Rtg filmov – ocenjena vrednost
5,100.000 SIT,

B) ostalega sanitetnega materiala (zavoj-
ni, šivalni) materiala za nego ran, nabavo
razkužil in dezinfkecijskega materiala – oce-
njena vrednost 6,000.000 SIT,

C) laboratorijskega materiala in diagno-
stičnih sredstev – ocenjena vrednost
4,500.000 SIT,

D) zdravila – ocenjena vrednost
3,200.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 1. 1. 1999
do 31. 12. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Skupnost zavodov osnov-
ne zdravstvene dejavnosti celjske regije,
Gregorčičeva 3, Celje tel. 063/434-615.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 11. 1998 (vsak
dan od 8. do 14. ure), od ponedeljka do
petka.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati):
10.000 SIT, na ŽR 50700-603-31892;

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 11. 1998, z jutra-
njo pošto, ali osebno do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, 3000 Celje, z označbo: Ne
odpiraj – javni razpis – za nabavo zoboz-
dravstvenega, sanitetnega in laboratorijske-
ga materiala ter zdravil, za potrebe JZ ZD
Brežice in številke objave javnega razpisa.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1998 ob 13. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma Celje, Gregorčičeva
5, Celje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): zagotovitev pogojev iz 3. in
7. člena navodil razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pri glavni sestri ZD Brežice Sonji Mež-
narec, tel. 0608/61-136 1. točko.

10.
JZ ZD Brežice

Ob-7852
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ Zdravstveni dom Šentjur, Cesta
Leona Dobrotinška 5, Šentjur, telefaks
063/743-867.

2. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom
Šentjur.

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

A) zdravila,
B) laboratorijski material
C) ostali sanitetni material (zavojni,

šivalni) material za nego ran in razkužil-
ni material,

D) zobozdravstveni material.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
A) zdravil – ocenjena vrednost

3,500.000 SIT,
B) laboratorijskega materiala – ocenje-

na vrednost 3,300.000 SIT,
C) ostalega sanitetnega materiala (zavoj-

ni, šivalni), materiala za nego ran in razkužil-
nega materiala – ocenjena vrednost
2,200.000 SIT,

D) zobozdravstvenega materiala – oce-
njena vrednost 1,700.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 1. 1. 1999
do 31. 12. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Skupnost zavodov osnov-
ne zdravstvene dejavnosti celjske regije,
Gregorčičeva 3, Celje, referat za javna na-
ročila tel. 063/434-615.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 11. 1998 (vsak
dan od 8. do 14. ure), od ponedeljka do
petka.

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

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 11. 1998 z jutranjo
pošto ali osebno do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, 3000 Celje, z označbo: Ne
odpiraj – javni razpis – za nabavo zdravil,
zobozdravstvenega, sanitetnega in labora-
torijskega materiala, za potrebe JZ  ZD Šent-
jur in številke objave javnega razpisa. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1998, ob 14. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma Celje, Gregorčičeva
5, Celje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): zagotovitev pogojev iz 3. in
7. člena navodil razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pri glavni sestri, ZD Šentjur, kont. ose-
ba Fanika Šešerko, tel. 063/743-115.

10.
JZ ZD Šentjur

Ob-7853
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ Zdravstveni dom Slovenske Konji-
ce, Mestni trg 17, Slovenske Konjice, tele-
faks 063/55-237.

2. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Slo-
venske Konjice.

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

A) zdravila,
B) laboratorijski material
C) ostali sanitetni material (zavojni,

šivalni) material za nego ran in razkužil-
ni material,

D) zobozdravstveni in zobni Rtg ma-
terial.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
A) zdravil – ocenjena vrednost

4,500.000 SIT,
B) laboratorijskega materiala – ocenje-

na vrednost 3,200.000 SIT,
C) ostalega sanitetnega materiala (zavoj-

ni, šivalni), materiala za nego ran in razkužil-
nega materiala – ocenjena vrednost
3,000.000 SIT,
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D) zobozdravstvenega in zobnega Rtg
materiala – ocenjena vrednost
2,500.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 1. 1. 1999
do 31. 12. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Skupnost zavodov osnov-
ne zdravstvene dejavnosti celjske regije,
Gregorčičeva 3, Celje, referat za javna na-
ročila tel. 063/434-615.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 11. 1998 (vsak
dan od 8. do 14. ure), od ponedeljka do
petka.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT na ŽR
50700-603-31892.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 11. 1998 z jutranjo
pošto ali osebno do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, 3000 Celje, z označbo Ne
odpiraj – javni razpis – za nabavo zdravil,
zobozdravstvenega, sanitetnega in labora-
torijskega materiala, za potrebe JZ ZD Slo-
venske Konjice in številke objave javnega
razpisa. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1998, ob 15. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma Celje, Gregorčičeva
5, Celje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): zagotovitev pogojev iz 3. in
7. člena navodil razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pri glavni sestri, ZD Slovenske Konji-
ce, kont. oseba Slavica Pajenk, tel.
063/754-522.

10.
JZ ZD Slovenske Konjice

Ob-7854
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ Zdravstveni dom Žalec, Žalec,
Prešernova 6, tel. 063/717-196.

2. (a) Kraj dobave: Zdravstvene postaje:
Žalec, Polzela, Prebold in Vransko.

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

A) material za zobozdravstvo in zob-
ne Rtg filme,

B) ostali sanitetni material (zavojni,
šivalni), material za nego ran, razkužila
in dezinfekcijski material,

C) laboratorijski material in diagno-
stična sredstva.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
A) materiala za zobozdravstvo in zobnih

Rtg filmov – ocenjena vrednost
9,720.000 SIT,

B) ostalega sanitetnega materiala (zavoj-
ni, šivalni), materiala za nego ran, nabavo

razkužil in dezinfekcijskega materiala – oce-
njena vrednost 12,230.000 SIT,

C) laboratorijskega materiala in diagno-
stičnih sredstev – ocenjena vrednost
5,080.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 1. 1. 1999
do 31. 12. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Skupnost zavodov osnov-
ne zdravstvene dejavnosti celjske regije,
Gregorčičeva 3, Celje, referat za javna na-
ročila tel. 063/434-615.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 11. 1998 (vsak
dan od 8. do 14. ure), od ponedeljka do
petka.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT na ŽR
50700-603-31892.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 11. 1998 z jutranjo
pošto ali osebno do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, 3000 Celje, z označbo: Ne
odpiraj – javni razpis – za nabavo zoboz-
dravstvenega, sanitetnega in laboratorijske-
ga materiala, za potrebe JZ ZD Žalec in
številke objave javnega razpisa. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen naslov po-
šiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1998, ob 8. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma Celje, Gregorčičeva
5, Celje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): zagotovitev pogojev iz 3. in
7. člena navodil razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pri glavni sestri, ZD Žalec, kont. oseba
Alenka Božinovič, tel. 063/703-130.

10.
JZ ZD Žalec

Ob-7855
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ Zdravstveni dom Sevnica, Trg svo-
bode 14, Sevnica, telefaks 0608/81-140.

2. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Sev-
nica.

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

A) zdravila,
B) laboratorijski material
C) ostali sanitetni material (zavojni,

šivalni) material za nego ran in razkužil-
ni material,

D) zobozdravstveni material.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
A) zdravil – ocenjena vrednost

4,900.000 SIT,
B) laboratorijskega materiala – ocenje-

na vrednost 2,950.000 SIT,

C) ostalega sanitetnega materiala (zavoj-
ni, šivalni), materiala za nego ran in razkužil-
nega materiala – ocenjena vrednost
2,770.000 SIT,

D) zobozdravstvenega materiala – ocen-
jena vrednost 3,500.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 1. 1. 1999
do 31. 12. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Skupnost zavodov osnov-
ne zdravstvene dejavnosti celjske regije,
Gregorčičeva 3, Celje, referat za javna na-
ročila tel. 063/434-615.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 11. 1998 (vsak
dan od 8. do 14. ure), od ponedeljka do
petka.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT na ŽR
50700-603-31892.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 11. 1998 z jutranjo
pošto ali osebno do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, 3000 Celje, z označbo Ne
odpiraj – javni razpis – za nabavo zdravil,
zobozdravstvenega, sanitetnega in labora-
torijskega materiala, za potrebe JZ ZD Sev-
nica in številke objave javnega razpisa. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1998, ob 13. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma Celje, Gregorčičeva
5, Celje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): zagotovitev pogojev iz 3. in 7.
člena navodil razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pri glavni sestri, ZD Sevnica, kont. ose-
ba Vladka Tomšič, tel. 0608/41-320.

10.
JZ ZD Sevnica

Ob-7856
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jel-
šah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri
Jelšah, faks 063/821-498.

2. (a) Kraj dobave: JZ Zdravstveni dom
Šmarje pri Jelšah.

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

A) zdravila,
B) laboratorijski material,
C) ostali sanitetni material (zavojni,

šivalni), material za nego ran in razkužil-
ni material,

D) zobozdravstveni in zobotehnični
material.

(c) Ocenjena vrednost naročila: nabava
A) zdravil – ocenjena vrednost

8,500.000 SIT,
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B) laboratorijskega materiala – ocenje-
na vrednost 8,900.000 SIT,

C) ostalega sanitetnega materiala (zavoj-
ni, šivalni), materiala za nego ran in razkužil-
nega materiala – ocenjena vrednost
12,000.000 SIT,

D) zobozdravstvenega in zobotehnične-
ga materiala – ocenjena vrednost
7,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 1. 1. 1999
do 31. 12. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Skupnost zavodov osnov-
ne zdravstvene dejavnosti celjske regije,
Gregorčičeva 3, 3000 Celje, referat za jav-
na naročila (tel. 063/434-615).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 11. 1998 (vsak
dan od 8. do 14. ure), od ponedeljka do
petka.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT na ŽR št. 50700-603-31892.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 11. 1998, z jutra-
njo pošto, ali osebno do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, 3000 Celje, z označbo “Ne
odpiraj! – javni razpis – za nabavo zdravil,
zobozdravstvenega, sanitetnega in labora-
torijskega materiala za potrebe JZ ZD Šmar-
je pri Jelšah” in številke objave javnega raz-
pisa. Na hrbtni strani ovojnice mora biti oz-
načen naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1998 ob 10. uri, v sejni sobi Zdravs-
tvenega doma Celje, Gregorčičeva 5, 3000
Celje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): zagotovitev pogojev iz 3. in 7.
člena navodil razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pri glavni sestri ZD Šmarje pri Jelšah,
Nataliji Hrup, tel. 063/821-560.

10.
JZ ZD Šmarje pri Jelšah

Ob-7857
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ Zdravstveni dom Laško, Kidričeva
ulica 5/b, 3270 Laško, faks 063/731-863.

2. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Laš-
ko.

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

A) zdravila,
B) laboratorijski material,
C) ostali sanitetni material (zavojni,

šivalni), material za nego ran in razkužil-
ni material,

D) zobozdravstveni in zobotehnični
material.

(c) Ocenjena vrednost naročila: nabava
A) zdravil – ocenjena vrednost

2,600.000 SIT,
B) laboratorijskega materiala – ocenje-

na vrednost 500.000 SIT,
C) ostalega sanitetnega materiala (zavoj-

ni, šivalni), materiala za nego ran in razkužil-
nega materiala – ocenjena vrednost
6,400.000 SIT,

D) zobozdravstvenega in zobotehnične-
ga materiala – ocenjena vrednost
4,700.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 1. 1. 1999
do 31. 12. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Skupnost zavodov osnov-
ne zdravstvene dejavnosti celjske regije,
Gregorčičeva 3, 3000 Celje, referat za jav-
na naročila (tel. 063/434-615).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 11. 1998 (vsak
dan od 8. do 14. ure), od ponedeljka do
petka.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati):
10.000 SIT na ŽR št. 50700-603-31892.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 11. 1998, z jutra-
njo pošto, ali osebno do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, 3000 Celje, z označbo “Ne
odpiraj! – javni razpis – za nabavo zdravil,
zobozdravstvenega, sanitetnega in labora-
torijskega materiala za potrebe JZ ZD Laš-
ko” in številke objave javnega razpisa. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1998 ob 11. uri, v sejni sobi Zdravs-
tvenega doma Celje, Gregorčičeva 5, 3000
Celje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): zagotovitev pogojev iz 3. in
7. člena navodil razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pri glavni sestri ZD Laško, Mojci Kink,
tel. 063/731-233.

10.
JZ ZD Laško

Št. 178/98 Ob-7861
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Velenje, Kraigherjeva 1, 3320
Velenje, tel. 063/865-571, 865-569, faks
063/863-009.

Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Vrtec Velenje, Kraig-
herjeva 1, 3320 Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

A) Sadje in zelenjava
1. sadje – 8,332.233 SIT,
2. kmetijski pridelki in zelenjava –

4,706.541 SIT,
3. zelenjava in sadje – konzervirano –

1,462.044 SIT,
B) kruh in pekovsko pecivo – 3,291.349

SIT,
C) mlevski izdelki in testenine – 965.728

SIT,
D) meso in izdelki iz mesa
1. junetina, teletina, svinjina –

10,217.010 SIT,
2. perutninsko meso in izdelki iz perutni-

ne – 3,744.763 SIT,
3. zmrznjene ribe – 348.612 SIT,
4. mesni izdelki in ostalo – 2,613.820

SIT,
E) mleko in mlečni izdelki – 7,565.917

SIT,
F) maščobna živila in olje – 616.316 SIT,
G) jajca – 1,527.210 SIT,
H) sokovi in sirupi – 757.981 SIT,
I) splošno prehrambeno blago –

1,889.476 SIT.
Okvirna količina blaga je razvidna iz raz-

pisne dokumentacije.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

48,039.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 1. 1999

do 31. 12. 1999.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Vrtec Velenje, Kraigherje-
va 1, 3320 Velenje, računovodstvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 4. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo (številka bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 5.000 SIT, na
negotovinski način na žiro račun št.
52800-603-38120, ali v gotovini na blagajni
na sedežu naročnika, med 6. in 10. uro.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtec Velenje, Kraigherjeva
1, 3320 Velenje, Marta Korošec.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 12. 1998 ob
10. uri, v Vrtcu Velenje, Kraigherjeva 1,
3320 Velenje, v sejni sobi.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– zagotovitev pogojev iz 10. in 11. člena
navodil razpisne dokumentacije,

– zagotovitev dobave najmanj 10% bla-
ga po posamezni skupini ali podskupini,

– ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo obveščeni o priznanju
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sposobnosti do 18. 12. 1998; merilo za
dodelitev naročila je najnižja končna cena;
dodatne informacije se lahko zahtevajo pi-
sno na naslovu pod 1. točko.

10.
Vrtec Velenje

Št. 178/98 Ob-7862
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Velenje, Kraigherjeva 1, 3320
Velenje, tel. 063/865-571, 865-569, faks
063/863-009.

Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZJN.

2. (a) Kraj dobave: Vrtec Velenje, Kraig-
herjeva 1, 3320 Velenje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pralna in čistilna sreds-
tva.

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

3. Predvideni čas dobave: od 1. 1. 1999
do 31. 12. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Vrtec Velenje, Kraigherje-
va 1, 3320 Velenje, računovodstvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 15. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT, na negotovinski način na žiro račun št.
52800-603-38120, ali v gotovini na blagaj-
ni na sedežu naročnika, med 6. in 10. uro.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtec Velenje, Kraigherjeva
1, 3320 Velenje, Marta Korošec.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 11. 1998
ob 10. uri, v Vrtcu Velenje, Kraigherjeva 1,
3320 Velenje, v sejni sobi.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– zagotovitev pogojev iz 10. in 11. člena
navodil razpisne dokumentacije,

– zagotovitev dobave najmanj 10% bla-
ga po posamezni skupini ali podskupini,

– ponudba mora veljati do 31. 12. 1998.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti do 27. 11. 1998; merilo za
dodelitev naročila je najnižja končna cena;
dodatne informacije se lahko zahtevajo pi-
sno na naslovu pod 1. točko.

10.
Vrtec Velenje

Št. 1/98-1138 Ob-7895
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ Zdravstveni dom Celje, 3000 Ce-
lje, Gregorčičeva 5, faks 063/441-356.

2. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Ce-
lje, Zdravstvena postaja Vojnik in Zdravstve-
na postaja Štore.

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

A) zdravila,
B) ostali sanitetni material, material

za nego ran in razkužilni material,
C) laboratorijski material,
D) zobozdravstveni material,
E) rentgenski material.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
A) zdravil – ocenjena vrednost

22,000.000 SIT,
B) ostalega sanitetnega materiala, mate-

riala za nego ran in rakužilnega materiala –
ocenjena vrednost 10,000.000 SIT,

C) laboratorijskega materiala – ocenje-
na vrednost 28,000.000 SIT,

D) zobozdravstvenega materiala – oce-
njena vrednost 24,000.000 SIT,

E) rentgenskega materiala – ocenjena
vrednost 4,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: od 1. 1. 1999
do 31. 12. 1999.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Skupnost zavodov osnov-
ne zdravstvene dejavnosti celjske regije,
Gregorčičeva 3, 3000 Celje, referat za jav-
na naročila (tel. 063/434-615).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 11. 1998 (vsak
dan od 8. do 14. ure), od ponedeljka do
petka.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati):
10.000 SIT na ŽR št. 50700-603-31892.

5. (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: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gre-
gorčičeva 3, 3000 Celje, referat za javna
naročila, z označbo Ne odpiraj! – javni raz-
pis – za dobavo zdravil in ostalega zdravs-
tvenega materiala za potrebe JZ ZD Celje in
številke objave javnega razpisa. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen naslov po-
šiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1998, ob 9. uri v sejni sobi Zdravs-
tvenega doma Celje, Gregorčičeva 5, 3000
Celje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): zagotovitev pogojev iz 3. in
7. člena navodil razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pri glavni sestri, ZD Celje, Zlatki Avž-
ner, tel. 063/434-523.

10.
JZ ZD Celje

ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

gradbena dela

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih

Št. 17/98 Ob-7894
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, 273-214.

2. Kraj izvedbe del: Mestna občina Ko-
per.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: izvajanje
gradbenih, obrtniških in inštalaterskih
del pri izvajanju tekočega vzdrževanja
in intervencij v poslovnih prostorih, sta-
novanjih in stanovanjskih hišah v lasti
Mestne občine Koper.

(a), (b), (c)
Vrednost naročila se bo določila po ce-

niku Mestne občine Koper glede na obseg
in predmet načrtovanega dela.

4. Predvideni čas izvedbe: obdobje do
31. 12. 1998 oziroma do sprejetja prora-
čuna za leto 1999, vendar najkasneje do
31. 5. 1999, in sicer od dneva sprejetja
sklepa o priznanju sposobnosti.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Urada za nepremičnine Mestne obči-
ne Koper, Verdijeva 6, 6000 Koper, soba
201/II.

(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):
7.000 SIT na žiro račun Mestne občine Ko-
per 51400-630-90004, s pripisom: za jav-
ni razpis za ugotavljanje sposobnosti.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: 17. 11. 1998 do 11.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo Urada za nepremič-
nine Mestne občine Koper, Verdijeva 6,
6000 Koper, soba 201/II.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 11. 1998 ob 13. uri, Urad za nepre-
mičnine Mestne občine Koper, soba št.
004.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): ugotovitvena odločba o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje dejavnosti, re-
ference za tovrstna dela, potrjena uporaba
predloženih cenikov.

10.
Mestna občina Koper
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Zbiranje ponudb

Št. 6091/720/1131/14685 Ob-7936
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa: strokovna ko-
misija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom št. NAB. UV. BV. Št.
7 dne 20. 10. 1998 je ugotovila, da sta na
zahtevek za ponudbo, ki je bil poslan na tri
iz liste odobrenih dobaviteljev, kvalificiranih
v skladu z zahtevami ASME Sect. III – odgo-
vorila dva. Od prejetih ponudb je tehnično
in komercialno najugodnejši ponudnik ame-
riška firma Crosby. Na podlagi te ugotovitve
se je strokovna komisija odločila, da se od-
da javno naročilo po 54. členu ZJN.

3. Datum izbire: 20. 10. 1998.
4. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Crosby Valve, Inc., 43 Ken-
drick Street, Wrentham, Massachusets
02093, USA.

5. Vrsta in obseg dobave: 2 kom var-
nostnih razbremenilnih ventilov za pro-
jekt Zaščite RCS-a pred tranzienti priti-
ska pri nizkih temperaturah.

7. Pogodbena vrednost: 8,954.400 SIT.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Javni razpisi

Št. 32/98 Ob-7922
Na podlagi sporazuma med Vlado Re-

publike Slovenije in Vlado Države Izrael o
sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znano-
sti (Ur. l. RS, Št. 7/94), zakona o raziskoval-
ni dejavnosti (Ur. l. RS, Št. 8/91) in pravilni-
ka o financiranju in sofinanciranju mednarod-
nega znanstvenega in tehnološkega sodelo-
vanja (Ur. l. RS, Št. 62/96 in 11/98)
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Repub-
like Slovenije, Slovenska 50, Ljubljana, ob-
javlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstveno

tehnološkega sodelovanja z Državo
Izrael v obdobju med 1999 in 2001
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za znanost in tehnologijo, Sloven-
ska 50, Ljubljana

2. Predmet razpisa je sofinanciranje med-
sebojnih obiskov (stroški potovanja in biva-
nja) slovenskih in izraelskih raziskovalcev, ki
izvajajo skupne raziskovalne projekte.

Medsebojni obiski v okviru programa iz-
menjave raziskovalcev bodo financirani:

– vsako leto 1 kratek obisk (7-14 dni)
slovenskega raziskovalca v Izraelu in povrat-
ni obisk izraelskega partnerja;

– vsako leto 1 dolgi obisk (1-3 mesece)
slovenskega raziskovalca v Izraelu in povrat-
ni obisk izraelskega partnerja.

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa:

– vloge za sofinanciranje se lahko nana-
šajo na raziskave v naravoslovju, tehniki, me-
dicini, biotehniki in družboslovju.

– 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).

– vloge za sofinanciranje se morajo nave-
zovati na projekte temeljnega in aplikativne-
ga raziskovanja, financirane v okviru nacio-
nalnega programa.

4. Merila za izbiro so:
– znanstvena relevantnost skupnih razi-

skav,
– raziskovalna usposobljenost sodelujo-

čih raziskovalcev,
– utemeljenost mednarodnega sodelova-

nja,
– vključevanje mladih raziskovalcev.
5. Orientacijska vrednost za izvedbo pred-

meta razpisa je 4,000.000 SIT.
6. Čas izvajanja predmeta razpisa je 2

leti.
7. Predvideni rok začetka izvajanja pred-

meta razpisa je junij 1999.
8. Vloga za sofinanciranje mora vsebovati

naslednje elemente:
– naslov projekta,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in izraelskem no-

silcu projekta in ostalih sodelujočih razisko-
valcih,

– plan obiskov slovenskih in izraelskih ra-
ziskovalcev za 2 leti,

– kratke življenjepise (največ ena stran)
slovenskega in izraelskega nosilca projekta
ter sodelujočih raziskovalcev z najpomem-
bnejšimi publikacijami, ki se nanašajo na vse-
bino projekta v zadnjih petih letih,

– opis projekta.
9. Pisne vloge z oznako “Ne odpiraj, vlo-

ga za javni razpis za sofinanciranje znanstve-
no tehnološkega sodelovanja z Državo Izrael
v obdobju med 1999-2001” in z naslovom
pošiljatelja na hrbtni strani morajo ponudniki
dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, 1000 Ljubljana.

Hkrati morajo biti vloge poslane na na-
slov: Ms. Yehudith Nathan, International
Scientific Relations, Ministry of Science, Ha-
kirya Hamizrahit, Building 3, P.O. Box
18195, Jerusalem 981181, Israel.

10. Vloge morajo na oba naslova prispeti
do vključno 31. decembra 1998 do 12. ure.

11. Vloge bo po preteku tega roka odprla
komisija za odpiranje in ocenjevanje vlog.
Nepravočasnih in nepravilno opremljenih ozi-
roma oddanih vlog komisija ne bo obravna-
vala in bodo vrnjene pošiljateljem.

12. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za znanost in tehnologijo na Slovenski
50, Ljubljana (soba 304), dne 5. januarja
1999 ob 9. uri.

13. O izbiri bodo ponudniki obveščeni do
konca maja 1999.

14. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo vsak dan po objavi razpisa v

tajništvu Sektorja za bilateralno mednarodno
sodelovanje (3. nadstropje) Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska
50, tel.: 1311 107, faks 302-951.

15. Vse dodatne informacije v zvezi z jav-
nim razpisom dobijo interesenti na Ministrs-
tvu za znanost in tehnologijo, Slovenska 50,
Ljubljana, pri Renati Karba, Sektor za bilate-
ralno mednarodno sodelovanje, soba 304.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-7867
Na podlagi 5. člena pravilnika o postop-

kih in pogojih porabe sredstev Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana, (Ur. l. RS, št. 75/97) Ekološko
razvojni sklad Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana, objavlja

javni razpis
za kreditiranje okoljskih naložb

14IN98B
1. Predmet razpisa in višina razpisanih

sredstev
Predmet razpisa so krediti Ekološko raz-

vojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana (v nadaljevanju ERSRS), za nalož-
be na ozemlju Republike Slovenije v skup-
nem znesku 1,2 milijarde SIT.

Krediti so namenjeni gospodarskim druž-
bam in drugim pravnim osebam za investici-
je v:

A) naprave in tehnologije varstva okolja:
– naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo

čistilnih naprav za tehnološke odpadne pli-
ne, opredeljene v predpisih o emisiji snovi v
zrak, Ur. l. RS, št. 73/94, 68/96 (delni
namen PLI);

– naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo
čistilnih naprav za tehnološke odpadne vo-
de, opredeljene v predpisih o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda, Ur.
l. RS, št. 35/96 in/ali pripadajočih tehno-
loških kanalizacijskih omrežij (delni namen
VOD);

– naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo
sistemov za zbiranje, razvrščanje, predela-
vo in reciklažo odpadkov, opredeljenih v
pravilniku o ravnanju s posebnimi odpadki,
ki vsebujejo nevarne snovi, Ur. l. SRS, št.
20/86, 4/89, Ur. l. RS, št. 39/96 (delni
namen ODP);

– naložbe v nabavo in namestitev opre-
me za izvajanje monitoringa stanja okolja in
ekoloških informacijskih sistemov (delni na-
men MER);

B) okolju prijaznejše tehnologije in iz-
delke:

– naložbe v rekonstrukcijo obstoječih
postrojev s ciljem zmanjševanja specifičnih
emisij odpadnih snovi in energije (delni na-
men REK);

– naložbe v izgradnjo/nakup nadomest-
nih tehnologij s ciljem uvajanja čistejših teh-
noloških postopkov - preprečevanja one-
snaževanja na izvoru (delni namen ČIS);

– naložbe v izgradnjo/nakup novih teh-
nologij za proizvodnjo izdelkov in storitev, ki
zagotavljajo zmanjšanje vplivov na okolje
(delni namen IZD).

C) realizacijo ekoloških sanacijskih pro-
gramov:

– naložbe, opredeljene v programih, po-
trjenih s strani Ministrstva za okolje in pro-
stor, za katere so bile oblikovane dolgoroč-
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ne rezervacije v otvoritvenih bilancah na
podlagi zakona o lastninskem preoblikova-
nju podjetij, Ur. l. RS, št. 55/92 (delni na-
men SAN).

2. Pogoji dodeljevanja kreditov:
a) usposobljenost kandidata;
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske

družbe in druge pravne osebe, ki so v svoji
poslovni banki razvrščene v bonitetni razred
A, B ali izjemoma C - ta pogoj ni obvezujoč
ob predložitvi državnega poroštva.

b) finančni pogoji kreditiranja;
S krediti po tem razpisu je mogoče kriti

praviloma do 70% predračunske vrednosti -
podrobnejša opredelitev je podana v razpi-
sni dokumentaciji. Posamični kredit lahko
znaša praviloma najmanj 10 milijonov SIT.
Krediti se odplačujejo brez moratorija, v če-
trtletnih obrokih, z odplačilno dobo pravilo-
ma največ 5 let - v odvisnosti od višine inve-
sticije in življenjske dobe opreme.

Kredit bo potrebno zavarovati s predloži-
tvijo akceptnih nalogov in menic ter enega
od naslednjih zavarovanj:

– ustrezno zavarovanje s strani države
ali Slovenske razvojne družbe ali

– bančna garancija za ERSRS sprejem-
ljive banke ali

– drugo za ERSRS sprejemljivo prvovrst-
no zavarovanje, opredeljeno v Sklepu o raz-
vrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih
postavk bank in hranilnic (Ur. l. RS, št.
78/96 in 49/98) ali

– za ERSRS sprejemljiva hipoteka na trž-
no zanimivi nepremičnini v vsaj trikratni vred-
nosti kredita, pri čemer mora kreditojema-
lec od pooblaščenega izvajalca za ugotav-
ljanje bonitete kreditojemalcev in njihovih
investicijskih programov ali poslovnih načr-
tov z ekonomskega vidika predhodno pri-
dobiti pozitivno bonitetno mnenje (lista
pooblaščenih ocenjevalcev je sestavni del
razpisne dokumentacije);

Letna obrestna mera je določena kot te-
meljna obrestna mera (TOM), povečana za
3% (tri odstotne točke), v primeru zavarova-
nja s hipoteko pa 3,90% (tri odstotne točke
in devetdeset stotink).

Ustrezni deleži sredstev bodo kreditoje-
malcem oziroma izvajalcem nakazovani po
predložitvi mesečnih obračunov dotlej
opravljenih del.

c) ostale določbe;
Investicije oziroma faze investicij, za ka-

tere bodo dodeljeni krediti po tem razpisu,
morajo biti pričete po 1. 1. 1997 in zaklju-
čene do 30. 6. 2000.

Pred dodelitvijo kredita morajo imeti kan-
didati poravnane vse zapadle finančne in
druge pogodbene obveznosti do ERSRS.
Pred sklenitvijo kreditne pogodbe morajo
predložiti sklep ustreznega organa o naje-
mu kredita ter akceptne naloge in menice.
Pred prvim črpanjem sredstev pa morajo
kreditojemalci predložiti še ostale inštru-
mente zavarovanja kredita in v primerih, ko
je bilo ob prijavi predloženo lokacijsko do-
voljenje, še gradbeno dovoljenje.

3. Vsebina vloge
Vloga za dodelitev kredita mora vsebo-

vati:
a) vlogo za dodelitev kredita z osnovnimi

podatki o kandidatu in investiciji (sestavni
del razpisne dokumentacije);

b) dokazila o usposobljenosti, oprede-
ljena v razpisni dokumentaciji;

c) lokacijsko dovoljenje, enotno dovolje-
nje za gradnjo ali odločbo o priglasitvi del za
kreditirano investicijo - če investicija zajema
gradbena dela ali namestitev stacionarne
tehnološke opreme, za nabavo ostale opre-
me pa ustrezno izjavo/dokazilo proizvajalca
opreme o skladnosti z okoljskimi predpi-
si;izvleček iz projektne dokumentacije, citi-
rane v lokacijskem dovoljenju, dovoljenju za
gradnjo oziroma odločbi o priglasitvi del (po-
drobneje opredeljeno v razpisni dokumen-
taciji);

d) investicijsko dokumentacijo za obrav-
navano investicijo, izdelano v skladu z me-
todologijo, opredeljeno v razpisni dokumen-
taciji;

e) ponudbeni predračun izbranega po-
nudnika s podrobno specifikacijo cen posa-
meznih del in opreme ter sklep o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika izmed praviloma
vsaj treh ponudb;

f) predlog zavarovanja kredita - pismo o
nameri banke za izdajo bančne garancije ali
predlog hipotekarnega zavarovanja, ki mo-
ra vključevati cenitveni elaborat za predla-
gano nepremičnino, izdelan s strani cenilca
s certifikatom za cenilca nepremičnin Agen-
cije RS za prestrukturiranje in privatizacijo,
s priloženim pozitivnim bonitetnim mnenjem
pooblaščenega izvajalca za ugotavljanje bo-
nitete kreditojemalcev in njihovih investicij-
skih programov ali poslovnih načrtov z eko-
nomskega vidika ali dokazila o možnosti pri-
dobitve poroštva s strani države ali SRD, ali
s strani ERSRS predhodno potrjen predlog
drugega sprejemljivega zavarovanja;

g) potrdilo o plačilu obdelave vloge v
znesku 105.000 SIT.

4. Informiranje kandidatov
Za dodatne informacije lahko kandidati

zaprosijo Ekološko razvojni sklad Republi-
ke Slovenije, d.d., 1000 Ljubljana, Trg Re-
publike 3, pisno ali po telefonu
061/125-51-96.

5. Rok in način prijave
Razpis je odprt do porabe razpisanih

sredstev, oziroma najkasneje do 30. 6.
1999. Prvo odpiranje vlog bo opravljeno
1. 12. 1998, nadaljnja odpiranja pa v za-
četku vsakega meseca. V vsakokratno vred-
notenje bodo uvrščene vloge, prispele do
15. ure zadnjega delovnega dneva v pred-
hodnem mesecu - merodajen je rok pris-
petja na ERSRS in ne rok oddaje na pošti.

Kandidati se lahko dogovorijo za pošilja-
nje razpisne dokumentacije na njihov naslov
vsak delovni dan od 9. 11. 1998 naprej na
Ekološko razvojnem skladu Republike Slo-
venije, d.d., 1000 Ljubljana, Trg Republike
3, tel. 061 12 55 178, pri Poloni Dodič.
Pred pošiljanjem razpisne dokumentacije
morajo kandidati posredovati dokazilo o pla-
čilu stroškov tiskovin v višini 15.000 SIT ter
navesti naslov, telefon/telefax in kontaktno
osebo kandidata, naziv investicije, delni na-
men razpisa, v katerega se investicija uvršča
ter okvirno višino zaprošenih sredstev.

Prijave na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba oddati za vsak
projekt posebej v zaprti kuverti z navedbo
naslova pošiljatelja in napisom: “Prijava na
javni razpis 14IN98B (šifra delnega name-
na) - Ne odpiraj!“).

6. Postopek obravnave vlog
Če komisija za izvedbo razpisa (v nada-

ljevanju: komisija) ob odpiranju vlog ugoto-
vi, da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih ele-
mentov iz 3. točke tako vlogo zavrže in kan-
didata o tem obvesti v osmih dneh po kon-
čanem odpiranju.

Med vrednotenjem vlog lahko komisija
od kandidatov zahteva dodatne informacije,
podatke in neodvisna strokovna mnenja - na
stroške kandidata. Če kandidat zahtevanih
dodatnih informacij oziroma dokumentacije
ne dostavi v zahtevanih rokih, se komisija
odloča na podlagi znanih podatkov.Komisi-
ja za izvedbo razpisa bo po končanem vred-
notenju sprejela sklep o dodelitvi sredstev
in obvestila vse kandidate, uvrščene v vred-
notenje, v roku 45 dni po vsakokratnem
odpiranju vlog.

7. Merila za dodeljevanje kreditov
Pri ocenjevanju vlog bodo upoštevani na-

slednji kriteriji:
– stopnja pokritosti finančne konstrukci-

je z lastnimi sredstvi kandidata;
– obseg zmanjšanja emisij na enoto vlo-

ženih sredstev;
– zmanjšanje porabe naravnih virov in

energije ter nastajanja odpadkov na izvoru;
– projekt prispeva k varovanju okoljsko

občutljivih območij (jezera, morje, kraška
področja, vodni viri, naravni rezervati, na-
rodni parki);

– kandidat je pridobil ali je v postopku
pridobivanja certifikata ISO 14000;

– projekt je pomemben z vidika izvajanja
Strategije RS za vključevanje v Evropsko
unijo na področju okolja.

Postopek za pritožbo in sklepanje po-
godb je opredeljen v pravilniku o postopkih
in pogojih porabe sredstev Ekološko razvoj-
nega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljub-
ljana, (Ur. l. RS, št. 75/97), podrobnejše
opredelitve posameznih pojmov in dokazil
iz tega razpisa pa v razpisni dokumentaciji.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d.,

Ljubljana

Št. 17/98 Ob-7913
Na podlagi sklepa 10. seje Sveta funda-

cije za financiranje invalidskih in humanitar-
nih organizacij v Republiki Sloveniji, Ljublja-
na, Trubarjeva 77, fundacija objavlja

javni razpis
za razporeditev sredstev fundacije

v letu 1999
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje oziroma

sofinanciranje:
– izvajanja posebnih socialnih progra-

mov in storitev invalidskih organizacij ter pro-
gramov humanitarnih organizacij za reševa-
nje socialnih stisk in težav oziroma reševa-
nje socialnih potreb posameznikov,

– delovanja invalidskih in humanitarnih
organizacij,

– naložb v osnovna sredstva invalidskih
in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdr-
ževanje.

2. Višina razpoložljivih sredstev
Za financiranje dejavnosti invalidskih in

humanitarnih organizacij se za leto 1998
načrtuje:
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a) za invalidske
organizacije 1.560,000.000
b) za humanitarne
organizacije 520,000.000

od tega

– za dobrodelne
organizacije 260,000.000
– za organizacije
za samopomoč 260,000.000

SKUPAJ 2.080,000.000

3. Pogoji za financiranje
Iz sredstev fundacije se financirajo oziro-

ma sofinancirajo:
– invalidske organizacije, ki izvajajo po-

sebne socialne programe in storitve ter dru-
ge programske sestavine po 64. členu za-
kona o socialnem varstvu,

– humanitarne organizacije, ki izvajajo
dejavnost dobrodelnih organizacij ali orga-
nizacij za samopomoč po 62. in 63. členu
zakona o socialnem varstvu.

Navedene organizacije morajo izpolnje-
vati naslednje pogoje:

– da so po uredbi o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti razvršče-
ne pod šifro dejavnosti N/85.322,
N/85.323 in N/85.324,

– da izvajajo programe za funkcionalno,
socialno in zdravstveno ogrožene posamez-
nike na celotnem območju  države,

– da se iste dejavnosti v celoti ne izvaja-
jo v okviru javne službe,

– da imajo izdelan finančno ovrednoten
letni delovni program za leto 1999, iz kate-
rega so razvidni posebni socialni programi
in storitve, redno delovanje organizacije (po-
slovanje in posebne aktivnosti) in naložbe v
osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje,

– da so pravočasno posredovale poro-
čila o izvedbi programov, če so prejele sred-
stva za preteklo koledarsko obdobje,

– da izvajanje posebnih socialnih pro-
gramov in storitev ni pogojeno s članstvom
v invalidskih in humanitarnih organizacijah.

4. Način prijave
Kandidati za sredstva fundacije, ki izpol-

njujejo pogoje razpisa, morajo finančno
ovrednotene letne delovne programe po-
slati na predpisanem obrazcu, ki ga prejme-
jo na sedežu fundacije, Ljubljana, Trubarje-
va 77, vsak dan od 9. do 14. ure.

Invalidske in humanitarne organizacije,
ki jih sestavljajo društva povezana v zvezo,
predložijo enotni finančno ovrednoteni letni
delovni program.

Kandidati za sredstva fundacije morajo k
vlogi za pridobitev sredstev predložiti na-
slednjo dokumentacijo:

– fotokopijo odločbe pristojnega uprav-
nega organa o registraciji invalidske oziro-
ma humanitarne organizacije,

– fotokopijo sklepa pristojnega upravne-
ga organa o razvrstitvi organizacije v šifro
dejavnosti (na podlagi uredbe o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti),

– strokovno mnenje socialne zbornice o
oceni socialnih programov, ki jih organiza-
cije izvajajo (če so strokovno mnenje že

pridobili za izvajanje socialnih programov v
letu 1998).

5. Rok za prijavo
Rok za prijavo na razpis je 30 dni po

objavi v Uradnem listu RS.
Prijavo z zahtevanimi potrdili je treba po-

slati v zaprti kuverti na naslov: Fundacija za
financiranje invalidskih in humanitarnih or-
ganizacij, Ljubljana, Trubarjeva 77, lahko
pa se tudi osebno izroči na gornjem naslovu
in to vsak dan od 9. do 14. ure. V zgornjem
kotu na prednji strani kuverte je treba napi-
sati: ne odpiraj, javni razpis za financiranje
programov invalidskih oziroma humanitar-
nih organizacij, na zadnji strani kuverte pa
polni naslov pošiljatelja.

Šteje se, da je prijava prispela pravoča-
sno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošilj-
ko, ali do 14. ure oddana v prostorih funda-
cije. Prijave, ki bodo prispele na sedež fun-
dacije po razpisanem roku za prijavo, bodo
prosilcem vrnjene neodprte.

Vse dodatne informacije so v zvezi z raz-
pisom na voljo vsak dan od 9. do 12. ure na
telefon: 061-134-46-45 ali osebno v pro-
storih fundacije.

6. Datum odpiranja vlog
Pristojna komisija za ocenjevanje in pri-

pravo predlogov za razporeditev sredstev
fundacije, bo v roku 7 dni po končanem
razpisnem roku odprla pravočasno poslane
prijave in ugotovila ali prijave izpolnjujejo
razpisne pogoje. O prejetih prijavah bo ko-
misija izdelala zapisnik, ki bo vseboval: da-
tum seje komisije, seznam prejetih vlog,
seznam vlog, ki ne izpolnjujejo pogojev, sez-
nam vlog z nepopolno dokumentacijo in rok
za ugovor.

Zapisnik bo v roku 10 dni po odpiranju
prijav poslan vsem organizacijam, ki so se
prijavile na razpis.

Prijave, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih
pogojev ali vsebovale vse zahtevane doku-
mentacije, bodo vrnjene pošiljateljem z
obrazložitvijo.

7. Posredovanje sklepa o dodelitvi sred-
stev

Na predlog pristojnih komisij za ocenje-
vanje in pripravo predlogov za razporeditev
sredstev fundacije, bo svet fundacije odločil
o razporeditvi sredstev za financiranje de-
javnosti invalidskih in humanitarnih organi-
zacij v letu 1999. Sklep sveta je dokončen.

Prosilci bodo o razporeditvi sredstev pi-
sno obveščeni v roku 15 dni od dneva spre-
jema sklepa na svetu fundacije.
Fundacija za financiranje invalidskih in

humanitarnih organizacij v RS

Št. 172/1850-59 Ob-7804
Komunalna direkcija, Slovenska ulica

40, Maribor, na podlagi 16. člena odloka o
izvajanju gospodarske javne službe
vzdrževanja in upravljanja Avtobusne posta-
je Maribor (MUV, št. 21/98) objavlja

javni razpis
za izvajanje gospodarske javne službe
vzdrževanje in upravljanje avtobusne

postaje Maribor
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, Maribor.

2. Kraj izvedbe del: avtobusna postaja
Maribor, Mlinska ul. 1, Maribor.

3. Vrsta in obseg zahtevanih del: konce-
sija za opravljanje gospodarske javne
službe: vzdrževanje in upravljanje avtobu-
sne postaje Maribor.

AP Maribor zajema objekte in površine,
ki so razvidne iz razpisne dokumentacije,
opis dejavnosti vzdrževanja in upravljanja z
AP pa je naveden v 3. členu, v uvodu
navedenega odloka, ki je sestavni del razpi-
sne dokumentacije.

4. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del: 1. 1. 1999.

Trajanje koncesijske pogodbe: 5 let.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ko-
munalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe, Slovenska ulica 40, Maribor,
soba 106/I.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 12. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nadomestila za materialne
stroške razpisne dokumentacije: na žiro ra-
čun št. 51800-840-070-62233 – drugi pri-
hodki za komunalno dejavnost – z virma-
nom v znesku 5.000 SIT.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 12. 1998, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Komunalna direkcija, Slo-
venska ulica 40, 2000 Maribor, soba
210/II (vložišče).

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 12. 1998, ob 10. uri, Komunalna direk-
cija, sejna soba v 2. nadstropju.

8. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
nepreklicna in brezpogojna garancija banke
za resnost ponudbe v višini 5% od predlo-
žene ponudbene vrednosti, za obdobje do
dokončne izbire koncesionarja, vključno z
morebitnim pritožbenim rokom.

9. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja:
opredeljeni bodo po sklenitvi koncesijske
pogodbe.

10. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik je lahko gos-
podarska družba ali samostojni podjetnik,
ki je registriran za koncesionirano dejavnost
v skladu z javnim naročilom v Sloveniji.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil koncesijsko pogodbo. V ponudbeni
dokumentaciji mora biti priložen spisek
podizvajalcev in navedena pravna oblika
odnosa med njimi.

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

a) dokazilo pristojnega organa o registra-
ciji ponudnika za koncesionirano dejavnost
ali odločba pristojnega organa o izpolnjeva-
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nju z zakonom določenih pogojev za oprav-
ljanje koncesionirane dejavnosti,

b) potrdilo pristojnega okrožnega so-
dišča, da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacij, ki ni starejše od 60
dni.

c) potrdilo, da ponudnik ni v izgubi, da ni
plačilno nezmožen oziroma nelikviden,

– za pravne osebe: potrdilo Agencije RS
za plačilni promet: BON1 in BON2, ki ni
starejši od 30 dni,

– za samostojne podjetnike: davčna na-
poved za leto 1997 in potrdilo banke o
povprečnem stanju na žiro računu v zadnjih
treh mesecih.

d) potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom.

e) potrdilo, da proti ponudniku ni bila iz-
dana pravnomočna sodna odločba, ki kaže
na ponudnikovo nestrokovnost.

12. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 2. 1999.

13. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:

– višina nadomestila Mestni občini Mari-
bor za opravljanje dejavnosti – 30 točk,

– petletni program izvajanja gospodar-
ske javne službe, ekonomski pokazatelji ter
program razvoja Avtobusne postaje Maribor
– 30 točk,

– priznane reference, z upoštevanjem
dodatnih pogojev – 15 točk (kvalitetno vzdr-
ževanje objektov 5 točk, – zagotavljanje ne-
motenega funkcioniranja objektov 5 točk, –
 ustvarjanje dobička pri izvajanju dejavnosti
5 točk),

– poslovnik o delovanju avtobusne po-
staje Maribor – 10 točk,

– druge ugodnosti, ki jih ponudijo po-
nudniki – 15 točk.

Pri posameznem kriteriju za vrednotenje
najugodnejšega ponudnika se upošteva in
vrednoti z opredeljeno višino ponderja le
najugodnejši ponudnik.

Vsi ostali, manj ugodni ponudniki se po
tem kriteriju več ne vrednotijo.

14. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih kontaktna oseba: Silvo Če-
snik, na naslovu: Komunalna direkcija.

Mestna občina Maribor,
Mestna uprava,

Komunalna direkcija

Ob-7935
Na podlagi 10. člena odloka o koncesiji

za vzdrževanje in urejanje javnih peš poti in
zelenih površin (MUV, št. 1/97), objavlja
Mestna občina Maribor, Komunalna direk-
cija, Slovenska ulica 40, Maribor, javni raz-
pis za izbiro rednega vzdrževanja v parkih v
Mariboru – koncesionar.

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Mestna občina Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor.

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

3. Kraj izvedbe del: javne peš poti v par-
kih in zelene površine parkov ter ribniki v
Mestnem parku, ki so v lasti Mestne občine
Maribor, v katastrskih občinah: Mari-
bor-grad, Tabor, Krčevina.

Objave
delniških družb

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: konce-
sija za opravljanje gospodarske javne
službe urejanja javnih peš poti in zele-
nih površin ter ribnikov.

Predvidena količina je razvidna iz razpi-
sne dokumentacije, ocenjena vrednost del
je 90,000.000 SIT letno.

(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: predviden pri-
četek del: 1. 1. 1999, trajanje koncesijske
pogodbe: 5 let.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ko-
munalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe, Slovenska ulica 40, 2000 Ma-
ribor, soba 107/I.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 11. 1998.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nado-
mestila za materialne stroške razpisne do-
kumentacije: na žiro račun št.
51800-840-070-62233 – drugi prihodki za
komunalno dejavnost – z virmanom v zne-
sku 6.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 11. 1998 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava Komunalna direkcija, Slo-
venska ulica 40, 2000 Maribor, soba 210/II
(vložišče).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 12. 1998 ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
neprekicna in brezpogojna garancija banke
za resnost ponudbe v višini 5% od okvirne
vrednosti javnega naročila za obdobje ene-
ga leta v slovenskih tolarjih.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po situacijah v skladu z razpisnimi
pogoji; rok plačila: 60 dni od dneva izstavi-
tve situacije, avansa ni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik je lahko gos-
podarska družba ali samostojni podjetnik, ki
je registriran za koncesionirano dejavnost v
skladu z javnim naročilom v Sloveniji. Na-
ročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil
koncesijsko pogodbo. V ponudbeni doku-
mentaciji mora biti priložen spisek podizva-
jalcev in navedena pravna oblika odnosa
med njimi.

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

a) dokazilo pristojnega organa o registra-
ciji ponudnika za koncesionirano dejavnost
ali odločba pristojnega organa o izpolnjeva-
nju z zakonom določenih pogojev za oprav-
ljanje koncesionirane dejavnosti,

b) potrdilo pristojnega okrožnega sodiš-
ča, da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacij, ki ni starejše od 60 dni,

c) potrdilo, da ponudnik ni v izgubi, da ni
plačilno nezmožen oziroma nelikviden:

– za pravne osebe: potrdilo Agencije RS
za plačilni promet: BON 1 in BON 2, ki ni
starejši od 30 dni,

– za samostojne podjetnike: davčna na-
poved za leto 1997 in potrdilo banke o
povprečnem stanju na žiro račun v zadnjih
treh mesecih;

d) potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke,

e) potrdilo, da proti ponudniku ni bila iz-
dana pravnomočna sodna odločba, ki kaže
na ponudnikovo nestrokovnost.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 2. 1999.

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

– ponudbena cena: 40%,
– reference ponudnika: 30%,
– boniteta ponudnika: 10%,
– kadrovska struktura: 10%,
– tehnična oprema, potrebna za oprav-

ljanje koncesionirane dejavnosti: 5%,
– predlog programa razvoja dejavnosti,

ki je predmet koncesije: 5%,
– obrazložitev je podana v razpisni do-

kumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podaja jih kontaktna oseba Alenka
Ušen, na naslovu: Komunalna direkcija, Od-
sek za gospodarske javne službe, Sloven-
ska ulica 40, telefaks 226-551, tel. 22-010.

17., 18.
Mestna občina Maribor

Mestna uprava
Komunalna direkcija

Ob-7843
Uprava družbe Vesna, podjetje za aku-

mulatorsko dejavnost, d.d., Maribor, Eins-
pielerjeva 31, sklicuje na zahtevo nadzor-
nega sveta na podlagi VIII. poglavja 34. toč-
ke statuta

5. sejo skupščine delničarjev
družbe Vesna podjetja za

akumulatorsko dejavnost, d.d.,
Maribor,

ki bo dne 7. decembra 1998 ob 12. uri
na sedežu družbe v Mariboru, Einspielerj-
va 31.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in sklepčnosti in imenovanje pre-
števalca glasov.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
preštevalca glasov Janeza Brenkoviča in Bo-
risa Jelena.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

lagani dnevni red.
3. Poslovno poročilo za leto 1997 in po-

ročilo nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi

mnenja nadzornega sveta prejme poslovno
poročilo družbe Vesna, d.d., za leto 1997.

4. Razporeditev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina na predlog

uprave in ob soglasju nadzornega sveta
sprejme naslednjo razporeditev dobička.

Čisti dobiček poslovnega leta 1997 v
znesku 220,252.963,12 SIT se razporedi:

– za pokrivanje izgub iz preteklih let v
revaloriziranem znesku 121,784.439,70
SIT,

– za rezerve 98,468.523,42 SIT.
Vse knjižbe se opravijo z dne 1. 1. 1998.
5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagane spremembe statuta.
6. Določitev višine nagrade za člane nad-

zornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

log višine nagrade članom nadzornega sve-
ta.

7. Predlog za imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za

pooblaščenga revizorja družbe Valuto, druž-
bo za revizijo, d.o.o. Maribor.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe vsak de-
lovni dan od 10. do 12. ure.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo vsi delni-
čarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki, ki najpozneje do tri dni pred
skupščino pisno najavijo svojo udeležbo in
predložijo pisno pooblastilo za zastopanje.

Delničarji lahko podajo svoje proti pred-
loge v roku 7 dni od objave sklica skupšči-
ne pisno upravi podjetja.

Uprava in nadzorni svet bosta o uteme-
ljenih predlogih sprejela svoja stališča in bo-
sta o njih najkasneje 12 dni po sklicu
skupščine obvestila delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato se
skupščina ponovno sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.

Vesna, d.d., Maribor
uprava

Ob-7844
Uprava delniške družbe je na podlagi

283. člena zakona o gospodarskih družbah
in 38. člena statuta delniške družbe sklicala

IV. sejo skupščine
delniške družbe Peko, tovarna obutve,

d.d., Tržič,
za petek dne 27. 11. 1998 ob 12. uri v

sejni sobi na sedežu delniške družbe v Trži-
ču, cesta Ste Marie aux Mines 5, Tržič.

Na predlog delničarja Slovenska razvoja
družba, d.d., Dunajska 160, Ljubljana, upra-

va in nadzorni svet družbe Peko, tovarna
obutve, d.d., Tržič na podlagi 286. člena
zakona o gospodarskih družbah objavlja v
razširitev dnevnega reda skupščine, ki je
bila sklicana z objavo v Uradnem listu RS,
št. 72 z dne 23. 10. 1998 z dodatno točko
dnevnega reda, ki se glasi:

8.a. sprejme se sklep o povečanju os-
novnega kapitala.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se poveča še za 1.013,055.000 SIT. Po-
večanje osnovnega kapitala se izvede z iz-
dajo 1.013.055  navadnih imenskih delnic
v nominalni višini 1.000 SIT, ki dajejo imet-
nikom enake pravice kot do sedaj izdane
delnice.

Osnovni kapital se poveča s stvarnim
vložkom, ki ga predstavljajo terjatve Repub-
lika Slovenija, ki prenese te terjatve na druž-
bo Peko, d.d. Prednostna pravica doseda-
njih delničarjev do vpisa novih delnic se iz-
ključi. Republika Slovenija vpiše nove delni-
ce in izroči družbi stvarni vložek najkasneje
v roku 30 dni od pravnomočnosti sklepa o
potrditvi prisilne poravnave.

Sklep o spremembi osnovnega kapitala
je sprejet pod odložnim pogojem, da bo
predlagana prisilna poravnava nad dolžni-
kom Peko, d.d., pravnomočno potrjena.

Peko, tovarna obutve d.d., Tržič
uprava družbe

Št. 2915/1/98 Ob-7834
Na podlagi 1. odstavka 284. člena zako-

na o gospodarskih družbah in 6.3. točko
statuta HIT hoteli, igralnice, turizem d.d.,
Nova Gorica s sedežem Delpinova 7a, No-
va Gorica, sklicuje uprava družbe na zahte-
vo Slovenskega odškodninsekga sklada,
d.d., Ljubljana, kot manjšinskega delničarja

2. sejo skupščine
HIT hoteli, igralnice, turizem, d.d., Nova

Gorica,
ki bo na sedežu družbe v torek, dne 8.

decembra 1998 s pričetkom ob 12. uri v
sejni sobi št. 3.12.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev predsednika skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Izvoli se predlagani predsednik skupšči-
ne.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Eva Lučovnik iz Nove Gorice.

2. Sprejem sprememb statuta HIT hote-
li, igralnice, turizem, d.d., Nova Gorica.

Predlog sklepa manjšinskega delničarja:
sprejmeta se naslednji spremembi statuta:

– besedilo prvega odstavka 4.3. točke,
tako, da glasi: “Uprava družbe ima tri čla-
ne”.

– besedilo prvega odstavka 4.6. točke
tako, da glasi: “Delavski direktor je eden od
treh članov uprave.”

Nadzorni svet se pooblati, da besedilo
statuta uskladi s sprejetima spremembama.

3. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Pravico do sodelovanja in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki so imetniki na-
vadnih delnic z glasovalno pravico in so na

dan 30. 11. 1998 vpisani v delniško knjigo
pri Klirinško depotni družbi Ljubljana.

Delničarji uveljavljajo svoje pravice na
skupščini preko zakonitih zastopnikov ali
pooblaščencev. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini delničarjev se pošlje upravi
družbe najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine. Za udeležbo na skupščini se za-
koniti zastopniki in pooblaščenci izkažejo z
osebnim dokumentom.

Gradivo s predlogi sklepov in obrazloži-
tvami je delničarjem dostopno na sedežu
družbe v Prokuri vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.

Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine pošljejo družbi utemeljen
nasprotni predlog.

Uprava in nadzorni svet bosta v 12 dneh
po objavi sklica skupščine obvestila delni-
čarje o nasprotnih predlogih in zavzetih sta-
liščih s priporočenim pismom in objavo v
časopisu Delo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi istega dne ob 13. uri v
istem prostoru.

Na ponovnem zasedanju skupščina ve-
ljavno odloča ne glede na višino glasov za-
stopanega kapitala.

Predsednik uprave
HIT, d.d., Nova Gorica

Ob-7858
Direktor Pooblaščene investicijske druž-

be Krona Krona d.d. na podlagi zakona o
gospodarskih družbah, zakona o investicij-
skih skladih in družbah za upravljanje in na
podlagi 10.4.2. točke statuta pooblaščene
investicijske družbe Krona Krona d.d. Ljub-
ljana sklicuje

5. sejo skupščine,
ki bo dne 9. 12. 1998 ob 10. uri
v prostorih Obrtne zbornice Ljubljana Vič

Tržaška c. 116, Ljubljana Vič Rudnik, 1111
Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
prisostvuje notar po predlogu uprave.

3. Letno poročilo o poslovanju za leto
1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju za leto 1997 in revidirane
finančne izkaze družbe po predlogu uprave.

4. Spremembe statuta pooblaščene in-
vesticijske družbe Krona Krona d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be statuta Pooblaščene investicijske druž-
be Krona Krona d.d. in potrdi se statut
Pooblaščene investicijske družbe Krona
Krona d.d. v predloženem čistopisu.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta Pooblaščene investicijske družbe Kro-
na Krona d.d. za naslednje štiriletno man-
datno obdobje, ki se prične z dnem 10. 2.
1999, se izvolijo: Marjan Cerar, Bojan Kri-
žaj in Nevenka Kržan.
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6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1998 se imenuje Podboršek revizijska
družba, k.d. Ljubljana.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
Delničarje, njihove zastopnike ali poob-

laščence pozivamo da svojo udeležbo na
skupščini skladno s točko 10. 4. 2. statuta
Pooblaščene investicijske družbe Krona
Krona d.d., pisno prijavijo družbi vsaj tri dni
pred sejo skupščine. Prijave in pooblastila
naj na sedež družbe prispejo najkasneje do
7. 12. 1998. Skladno s točko 10. 1. statu-
ta Pooblaščene investicijske družbe Krona
Krona d.d. število glasov posameznega del-
ničarja določajo glasovi delnic, ki so po evi-
denci v delniški knjigi v njegovi lasti 10. dne
pred sejo skupščine.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine v prostorih zasedanja
skupščine eno uro pred pričetkom seje.

Kolikor ne bo dosežena sklepčnost
skupščine bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) dne 10. 12. 1998 ob 10.30  na istem
mestu. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sede-
žu Pooblaščene investicijske družbe Krona
Krona d.d., Tržaška 116, Ljubljana med 10.
in 12. uro.

PID Krona Krona d.d.
direktor

Ob-7859
Direktor Pooblaščene investicijske druž-

be Krona Senior d.d. na podlagi zakona o
gospodarskih družbah, zakona o investicij-
skih skladih in družbah za upravljanje in na
podlagi 10.4.2. točke statuta pooblaščene
investicijske družbe Krona Senior d.d. Ljub-
ljana, sklicuje

5. sejo skupščine,

ki bo dne 15. 12. 1998 ob 10. uri v
veliki sejni dvorani prostorov Mestne obči-
ne Ljubljana, izpostave Vič-Rudnik (bivša ob-
čina Vič-Rudnik), Trg MDB 7, Ljubljana Vič
Rudnik, 1111 Ljubljana, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
prisostvuje notar po predlogu uprave.

3. Letno poročilo o poslovanju za leto
1997.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju za leto 1997 in revidirane
finančne izkaze družbe po predlogu uprave.

4. Spremembe statuta Pooblaščene in-
vesticijske družbe Krona Senior d.d..

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be statuta Pooblaščene investicijske druž-
be Krona Senior d.d. in potrdi se statut
Pooblaščene investicijske družbe Krona Se-
nior d.d. v predloženem čistopisu.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta Pooblaščene investicijske družbe Kro-
na Senior d.d. se za naslednje štiriletno
mandatno obdobje, ki se prične z dnem
10. 2. 1999, izvolijo: Franc Braniselj, Miro-
slav Cerar, Lojze Cuznar, Stanislav Hvale,
Svetko Kobal, Milan Tomaž, Janez Winkler.

Kolikor do tega datuma spremembe sta-
tuta ne bi bile vpisane v sodni register, se z
dnem 10. 2. 1999 za člane nadzornega
sveta izvolijo Miroslav Cerar, Stanislav Hva-
le in Svetko Kobal, preostali štirje člani pa
nastopijo mandat z dnem vpisa sprememb
statuta v sodni register. Vsem članom nad-
zornega sveta preneha mandat 10. 2.
2003.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1998 se imenuje Podboršek revizijska
družba, k.d. Ljubljana.

7. Vprašanja in pobude delničarjev
Glasovanje
Delničarje, njihove zastopnike ali poob-

laščence pozivamo, da svojo udeležbo na
skupščini, skladno s točko 10.4.2. Statuta
Pooblaščene investicijske družbe Krona Se-
nior d.d., pisno prijavijo družbi vsaj tri dni
pred sejo skupščine. Prijave in pooblastila
naj na sedež družbe prispejo najkasneje do
11. 12. 1998. Skladno s točko 10.1. Sta-
tuta Pooblaščene investicijske družbe Kro-
na Senior d.d. število glasov posameznega
delničarja določajo glasovi delnic, ki so po
evidenci v delniški knjigi v njegovi lasti 10.
(desetega) dne pred sejo skupščine.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine v prostorih zasedanja
skupščine eno uro pred pričetkom seje.

Kolikor ne bo dosežena sklepčnost
skupščine, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) dne 15. 12. 1998 ob 10.30 na istem
mestu. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sede-
žu Pooblaščene investicijske družbe Krona
Senior d.d., Tržaška 116, Ljubljana, med
10. in 12. uro.

PID Krona Senior d.d.
direktor

Št. 110/98 Ob-7860
Na podlagi 14. člena statuta družbe No-

votehna, trgovina in storitve, d.d., Rozma-
nova 38, Novo mesto, začasna uprava druž-
be vabi delničarje na

1. sejo skupščine
družbe Novotehna, trgovina in storitve,

d.d., Rozmanova 38, Novo mesto,
ki bo v petek 11. 12. 1998 ob 11. uri v

sejni sobi uprave na Kočevarjevi 7 v Novem
mestu.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
za predsednika skupščine imenuje Brigito
Primažič, za preštevalko glasov pa Slavico

Rebernik. Skupščini bo prisostvovala notar-
ka Marta Malič.

3. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju.

4. Sprejem sklepa o imenovanju revi-
zorja.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovno leto 1998 imenuje revizijska hiša
Coopers & Lybrand, d.d., Ljubljana.

5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme predlagana sprememba sedeža
družbe, ki glasi Kočevarjeva 7, Novo me-
sto.

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: Viktor Vauhnik, Ma-
rica Škoda, predstavnik delavcev imenovan
s strani sveta delavcev.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupš-
čine prijavili svojo udeležbo v prostorih upra-
ve družbe na Kočevarjevi 7 v Novem mestu
in so vpisani v delniško knjigo na dan seje
skupščine.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu direktorja vsak 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 skup-
ščina ne bo sklepčna, se skupščina ponov-
no sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Novotehna, trgovina in storitve, d.d.,
uprava

Št. 273 Ob-7866
Na podlagi 7.3. člena statuta Delo Revi-

je, d.d., sklicuje uprava

5. skupščino
družbe Delo Revije, d.d.,

ki bo v torek, dne 10. 12. 1998 ob
14. uri v okrogli sejni dvorani v pritličju stolp-
nice Dunajska 5 v Ljubljani.

Za sejo skupščine predlaga uprava na-
slednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se izvoli
odvetnik Janko Pučnik, za preštevalki gla-
sov se imenujeta Nives Kretič in Milena Av-
sec, za notarja pa mag. Nina Češarek.

2. Sprejem statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina sprejema predlog novega
statuta Delo Revije, d.d.
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3. Predlog za odpoklic članice nadzor-
nega sveta družbe.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
1. Skupščina odpokliče Bernardo Je-

klin, članico nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa uprave:

2. Vsak član nadzornega sveta je
upravičen do sejnine v višini 300 DEM v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan seje.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini družbe:
1. Skupščine družbe se lahko udeležijo

delničarji oziroma njihovi pooblaščenci.
2. Za udeležbo na skupščini se delničar-

ji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo s
potrdilom o imetništvu delnic oziroma s pi-
snim pooblastilom delničarja in njegovim po-
trdilom o imetništvu delnic.

3. Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti
delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi na
dan 6. 12. 1998.

4. Delničarji ali njihovi pooblaščenci naj
svojo udeležbo na skupščini prijavijo najka-
sneje tri dni dni pred sejo:

– osebno na sedežu družbe, 8. nad-
stropje, soba 826, pri Nives Kretič,

– po faksu 061/173-81-09, s pripisom
“za skupščino družbe”,

– s priporočeno pošiljko s pripisom “za
skupščino družbe”.

5. Udeležence skupščine prosimo, da
se eno uro pred pričetkom seje skupščine
prijavijo predstavniku družbe na prijavnem
mestu (okrogla sejna dvorana v pritličju
stolpnice Dunajska 5 v Ljubljani). S podpi-
som na seznamu delničarjev potrdi delničar
oziroma pooblaščenec svojo prisotnost na
skupščini ter prevzame glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe
izkažejo z osebnim identifikacijskim doku-
mentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.

Gradivo za skupščino družbe: besedilo
novega statuta družbe je na vpogled vsak
delovni dan od objave sklica skupščine do
9. 12. 1998, v času med 9. in 12. uro pri
Mileni Avsec (tel. 173-81-01).

Predlogi delničarjev: vsak nov predlog
delničarjev mora biti skupaj z obrazložitvijo
v pisni obliki vložen na sedežu družbe v 10.
dneh po objavi sklica skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine: če ob na-
povedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine isti dan v is-
tih prostorih ob 14.30. V tem primeru bo
skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Delo Revije, d.d.,
uprava

Ob-7899
Na podlagi 40. člena statuta družbe

Kompas Postojna, d.d., Postojna, uprava
družbe sklicuje

8. sejo skupščine
družbe Kompas Postojna, d.d.,

Postojna,
dne 7. 12. 1998 ob 13. uri, v sejni dvo-

rani Hotela Kras, V. nadstropje, v Postojni.
Dnevni red:
1. Imenovanje organov skupščine:
– delovno predsedstvo,

– verifikacijska komisija,
– zapisnikar.
Predlog sklepa: imenuje se delovno

predsedstvo, verifikacijska komisija, zapi-
snikar.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna.
3. Sprejem sklepa o preoblikovanju del-

niške družbe v družbo z omejeno odgovor-
nostjo.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o
preoblikovanju delniške družbe v družbo z
omejeno odgovornostjo v vsebini, kot jo
predlaga uprava.

4. Sprejem družbene pogodbe o usta-
novitvi družbe z omejeno odgovornostjo.

Predlog sklepa: sprejme se družbena
pogodba v predloženem besedilu.

5. Imenovanje poslovodje – direktorja.
Predlog sklepa: imenuje se poslovodja

– direktor družbe.
Kompas Postojna, d.d.

v. d. direktorja

Ob-7900
Uprava družbe Vesna, podjetje za aku-

mulatorsko dejavnost, d.d., Maribor, Eins-
pielerjeva 31, sklicuje na zahtevo nadzor-
nega sveta na podlagi VIII. poglavja 34. toč-
ke statuta

5. sejo skupščine
delničarjev družbe Vesna, podjetja za

akumulatorsko dejavnost, d.d.,
Maribor,

ki bo 7. decembra 1998 ob 12. uri, na
sedežu družbe v Mariboru, Einspielerje-
va 31.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in sklepčnosti in imenovanje pre-
števalca glasov.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
preštevalca glasov Janeza Brenkoviča in Bo-
risa Jelena.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

lagani dnevni red.
3. Poslovno poročilo za leto 1997 in po-

ročilo nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi

mnenja nadzornega sveta prejme poslovno
poročilo družbe Vesna, d.d., za leto 1997.

4. Razporeditev dobička za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina na predlog

uprave in ob soglasju nadzornega sveta
sprejme naslednjo razporeditev dobička.

Čisti dobiček poslovnega leta 1997 v
znesku 220,252.963,12 SIT se razporedi:

– za pokrivanje izgub iz preteklih let v
revaloriziranem znesku 121,784.439,70
SIT,

– za rezerve 98,468.523,42 SIT.
Vse vknjižbe se opravijo z dne 1. 1.

1998.
5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagane spremembe statuta.
6. Določitev višine nagrade za člane nad-

zornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

log višine nagrade članom nadzornega
sveta.

7. Predlog za imenovanje revizorja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
pooblaščenega revizorja družbe Valuto,
družbo za revizijo, d.o.o., Maribor.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe vsak de-
lovni dan od 10. do 12. ure.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo vsi delni-
čarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki, ki najpozneje do tri dni pred skupš-
čino, pisno najavijo svojo udeležbo in pred-
ložijo pisno pooblastilo za zastopanje.

Delničarji lahko podajo svoje protipred-
loge v roku 7 dni od objave sklica skupšči-
ne pisno upravi podjetja.

Uprava in nadzorni svet bosta o uteme-
ljenih predlogih sprejela svoja stališča in bo-
sta o njih najkasneje 12 dni po sklicu skupš-
čine obvestila delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato se skupš-
čina ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Vesna, d.d., Maribor
uprava

Št. 373/98 Ob-7911
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške

družbe Induplati Holding, Industrija platne-
nih izdelkov, d.d., in v skladu z določbami
zakona o gospodarskih družbah sklicuje
uprava

II. skupščino
delniške družbe Induplati Holding, d.d.,

ki bo v četrtek, dne 10. decembra 1998,
na sedežu družbe, Kamniška cesta 24, Zg.
Jarše, Domžale, s pričetkom ob 12. uri z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Nevenka Grgić in
za preštevalki glasov Mateja Rudolf Stanič
in Irena Petek.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
upoštevajoč mnenje nadzornega sveta se
sprejmejo predloženi revidirani računovod-
ski izkazi družbe Induplati Holding, d.d., za
leto 1997. Ne sprejme se predloženo po-
slovno poročilo družbe za leto 1997, ki ga
je predložila uprava, ki je družbo vodila do
28. 2. 1998.

3. Obravanva in sprejem predloga skle-
pov o pokrivanju izgube iz preteklih let.

Predlog sklepa 3.1: na predlog uprave
in upoštevajoč pozitivno mnenje nadzorne-
ga sveta se sprejme sklep, da se dobiček iz
leta 1993 v višini 6,997.552,34 SIT in do-
biček iz leta 1994 v višini 25,431.945,10
SIT namenita za pokrivanje izgube iz leta
1995 in 1996.

Predlog sklepa 3.2: na predlog uprave
in upoštevajoč mnenje nadzornega sveta se
sprejme sklep, da se izguba iz leta 1995 in
leta 1996, ki skupno znaša
1.104,572.827,78 SIT pokrije v višini
32,429.497,44 SIT iz dobička iz leta 1993
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in leta 1994, v višini 900,438.000 SIT iz
rezerv družbe in v višini 171,705.330,34
SIT iz revalorizacijskega popravka kapitala.

4. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa za pokrivanje izgube iz leta 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
upoštevajoč mnenje nadzornega sveta se
izguba iz leta 1997 v višini 786,528.982,52
SIT v celoti pokrije iz revalorizacijskega po-
pravka kapitala.

5. Informacija o poslovanju družbe v letu
1998 in informacija o programu prestruktu-
riranja družbe Induplati Holding, d.d., za ob-
dobje 1998–2002.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
upoštevajoč mnenje nadzornega sveta se
sprejme informacija o poslovanju družbe v
letu 1998 in informacija o programu pre-
strukturiranja družbe Induplati Holding, d.d.,
za obdobje 1998–2002.

6. Obravnava in sprejem sklepa o pre-
nosu upravljalskih upravičenj na Slovensko
razvojno družbo in soglasje za sklenitev Po-
godbe o prenosu posameznih upravljalskih
upravičenj delničarejv družbe Induplati Hol-
ding, d.d., na Slovensko razvojno družbo,
d.d.

Predlog sklepa 6.1: na predlog uprave
in upoštevajoč mnenje nadzornega sveta ter
v skladu s programom prestrukturiranja
družbe Induplati Holding, d.d., se za čas
izvajanja programa prestrukturiranja družbe
začasno prenašajo na Slovensko razvojno
družbo nekatera upravičenja delničarjev, ki
jih le-ti v skladu z določili statuta družbe
izvajajo preko skupščine in nadzornega
sveta.

Skladno s 1. odstavkom tega sklepa se
na Slovensko razvojno družbo za čas izvaja-
nja programa prestrukturiranja prenašajo na-
slednje pristojnosti:

– imenovanje in razrešitev uprave
družbe,

– imenovanje in razrešitev posameznih
članov nadzornega sveta, izvoljenih s strani
delničarjev, vendar ne več kot polovico,

– odločanje o poenostavljenem zmanj-
šanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja
izgube,

– odločanje o povečanju osnovnega ka-
pitala z novimi vložki z izključitvijo prednost-
ne pravice dosedanjih delničarjev do vpisa
novih vložkov.

Predlog sklepa 6.2: na predlog uprave
in upoštevajoč pozitivno mnenje nadzorne-
ga sveta daje skupščina soglasje, da se
upravljalska upravičenja delničarejv iz pred-
hodne točke začasno prenesejo na Sloven-
sko razvojno družbo na način in pod pogoji,
ki so določeni v pogodbi o prenosu posa-
meznih upravljalskih upravičenj. Za podpis
pogodbe, se pooblašča predsednik nad-
zornega sveta.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 1998 imenuje RFR-Ernst & Young
Revizijska družba, d.o.o., Ljubljana.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se

lahko udeležijo delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno in ves čas trajanja pooblastilnega raz-
merja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo tri dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Indupla-
ti Holding, d.d., vknjižene v delniški knjigi
družbe, neposredno, njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo
na skupščini osebno ali s priporočeno po-
šiljko dostavijo tajništvu družbe, tako da jo
ta prejme najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
nik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan na sedežu družbe Zgornje Jar-
še, Kamniška cesta 24, 1230 Domžale, v
tajništvu družbe, od dneva objave do vključ-
no dneva izvedbe skupščine vsak delovni
dan od 9. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo začasni upravi v enem tednu
po objavi sklica skupščine. Predloženi nas-
protni predlogi morajo biti obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne čez eno uro. V tem primeru
bo skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Induplati Holding, d.d.,
uprava

Št. 376/98 Ob-7916
Na podlagi 19. člena statuta delniške

družbe Stavbar-IGM, d.d., in v skladu z do-
ločbami zakona o gospodarskih družbah
sklicujem

I. sejo skupščine
delniške družbe Stavbar-IGM, d.d.,
ki bo v torek, 8. 12. 1998, v prostorih

obrata družbene prehrane na sedežu druž-
be, Miklavška 40, Spodnje Hoče, s pričet-
kom ob 12. uri z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog začasne uprave se
izvoli za predsedujočo skupščine Nevenka
Grgič in verifikacijska komisija v sestavi
Cvetka Zidarič kot predsednica in Diana Vuk
ter Dušan Švajger kot preštevalca glasov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Dušica Kalinger.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.

3. Obravnava in sprejem na znanje poro-
čila o poteku lastninskega preoblikovanja.

Predlog sklepa: na znanje se sprejme
poročilo o poteku lastninskega preoblikova-
nja.

4. Obravnava in sprejem na znanje infor-
macije o rezultatih poslovanja družbe za ob-
dobje od 1993 do 1996.

Predlog sklepa: na znanje se sprejme
informacija o rezultatih poslovanja družbe
za obdobje od 1993 do 1996.

5. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta, se sprejme revidirano let-
no poročilo družbe za leto 1997.

6. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za obdobje 1993-1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme sklep, da re-
valoriziran dobiček za obdobje 1993-1996,
ki na dan 31. 12. 1997 znaša
64,238.727,81 SIT, ostane nerazporejen.

7. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za leto 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme sklep, da se
dobiček iz leta 1997 v višini 41,052.680,80
SIT razporedi tako, da se del dobička v
višini 20,526.340,40 SIT razporedi v rezer-
ve, drugi del dobička v višini
20,526.340,40 SIT pa ostane nerazpore-
jen.

8. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe statuta
družbe določene v predlogu sklepov št.
8.1.–8.8.

9. Imenovanje revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za pooblaščeno revi-
zijsko družbo za leto 1998 imenuje Abece-
da, Revizijska družba, d.o.o., Osojnikova
3-5, Ptuj.

10. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
članoma nadzornega sveta, ki ju je izvolil
svet delavcev.

Predlog sklepa št. 10.1: skupščina, v
skladu z določili 5. člena akta o lastninskem
preoblikovanju Stavbar Podjetje industrija
gradbenega materiala, p.o., razreši člane
začasnega nadzornega sveta.

Predlog sklepa št. 10.2: skupščina je
sklenila, da se v skladu z določili statuta
družbe za člane nadzornega sveta predstav-
nike delničarjev izvolijo:

1. Vojka Kanič,
2. Franci Strajnar,
3. Ivan Starčevič,
4. Albin Turk.
Skupščina se seznani, da je svet delav-

cev na seji, dne 7. 9. 1998, izvolil za člana
nadzornega sveta predstavnika delavcev
Horvat Borisa in Perko Tanjo.

11. Določitev sejnin za člane nadzorne-
ga sveta

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta določi sejnina v višini 30.000 SIT ne-
to za člane nadzornega sveta in 40.000 SIT
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neto za predsednika nadzornega sveta s
tem, da se znesek revalorizira z rastjo drob-
noprodajnih cen.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali s priporočeno po-
šiljko najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave družbe pri Cvet-
ki Zidarič, Miklavška 40, Sopdnje Hoče,
2311 Hoče.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svo-
jo prisotnost in prevzeli glasovnice za glaso-
vanje. O vseh točkah dnevnega reda razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo začasni upravi v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine. Predloženi nas-
protni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe
v Hočah, Miklavška 40, Spodnje Hoče, vsak
delovnik od 9. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Stavbar IGM, d.d.,
začasna uprava

direktor

Razne objave

Št. 44/98 Ob-7828
Društvo za prostovoljno delo MOST –

Service Civil International Slovenia, vabi k
oblikovanju programa za leto 1999

organizatorje projektov
s področja pomoči marginaliziranim

socialnim skupinam, ekologije,
renovacij prostorov neprofitnih

organizacij ipd.
Projekte lahko prijavijo neprofitne prav-

ne ali fizične osebe. Organizator projekta
mora upoštevati osnovna načela prostovolj-
nega dela – solidarnost, prostovoljnost, po-
moč in samopomoč. Pri izboru projektov
bomo upoštevali upravičenost projekta, dol-
goročni učinek na ožjo in širšo okolico, upo-
rabnost rezultatov in možnosti nadaljevanja
projekta. Prednost bodo imeli novi projekti,
v katere se lahko vključijo prostovoljci in
prostovoljke iz Slovenije in tujine.

MOST – SCI bo organizatorju posredo-
val prostovoljce in prostovoljke iz Slovenije
in tujine, nudil pomoč pri organizaciji pro-
jekta in izobraževanje vodstva, ustrezno pro-
moviral projekte in sodeloval pri iskanju
sponzorjev oziroma financerjev.

Prijavnice so na voljo na sedežu Društva
MOST, Breg 12, 1000 Ljubljana, tel.
125-80-67. Zadnji rok za oddajo prijavnice
je 30. november 1998 do 12. ure.

Društvo za prostovoljno delo MOST

Ob-7827
Stečajni dolžnik Avtoline, d.o.o., Ljublja-

na, v stečaju, p. p. 5701, Ljubljana, objavlja

pisno zbiranje ponudb
za odkup terjatev

Predmet zbiranja ponudb je terjatev do
podjetja MP Instalacija, v stečaju, v višini
610.553,03 SIT s pp.

Ponudnik naj ponudi ceno in rok plačila.
Pisne ponudbe naj ponudniki dostavijo

najpozneje v roku 15 dni po objavi tega
oglasa na naslov stečajnega dolžnika.

Pri izbiri ponudnika bosta odločala po-
nujena cena in rok plačila. Stečajni upravi-
telj ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji ter-
jatve na podlagi prejetih ponudb.

Vse informacije lahko ponudniki dobe
po telefaksu stečajnega upravitelja, št.
061/132-12-25.

Avtoline, d.o.o., Ljubljana – v stečaju

Izvor Commerce d.o.o., Tržaška 2, Ljub-
ljana, preklicuje odločbo o obrtnem dovole-
nju, št. 031411/3051/oo-38/1995 z dne
6.3.1995. s-74102

Ludvik Intihar, Horjul 244, Horjul, prekli-
cuje priglasitveni list, opr. št.  28-1886/94,
izdan 30. 12. 1994. s-74173

Rokometno društvo, Prule 67, Ljublja-
na, preklicuje štampiljko okrogle oblike z
odtisom  Rokometno društvo Ljublana (v
krogu) in Prile 67 (vodoravno). Pod napi-
som je serijska št. 2. s-74039

Arvaj Antonija, Glavna ulica 63, Beltinci,
potni list št. BA 061512. p-74037

Bajrič Ramo, Herbesteinova 14, Ljublja-
na, potni list št. AA 462083. s-74028

Beganovič Sead, Valvasorjeva 22, Mari-
bor, potni list št. BA 293862. p-74035

Brelih Marta, Gradnikova ulica 22, Ka-
nal, maloobmejno prepustnico, št. AI
19068. g-74110

Brizani Uka, Jakčeva 11, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 274233. s-74248

Cuznar Jožef, Rateče 109, Rateče, pot-
ni list št. AA 573576, izdala UE   Jesenice.
p-74009

Čakš Koban Cvetka, Prušnikova 44, Ma-
ribor, potni list št. BA 108185. p-74059

Čampa Franc, Kot pri Ribnici 9, Ribnica,
potni list št. AA 789139, izdala UE Ribnica.
s-74267

Čejvanovič Jasmin, Sketova 11, Ljublja-
na, potni list št. BA 824452, izdala UE Ljub-
ljana. s-74254

Džinić Uzejr, Lokve 51, Nova Gorica,
potni list št. AA 15718, izdala UE Nova Go-
rica. g-74235

Džurić Anica, Ul. Angelce Ocepkove 7,
Ljubljana, preklic potnega lista,   objavljen v
UL RS, št. 72/98. s-74072

Dejak Mirko, Šmartinska 226/a, Ljublja-
na, potni list št. AA 818390, izdala UE Ljub-
ljana. s-74312

Dikl Anita, Pohorska cesta 11, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico št. 62012.
g-74318

Fabjan Martin, Volčja Draga 98/A, Volč-
ja Draga, potni list št. AA 843514. g-74108

Ferlinc Maja, Nad elektrarno 16, Kamni-
ca, potni list št. BA 700188. p-74073

Filipič Mojca, Gradnikove brigade 59,
Nova Gorica, potni list št. BA 688400.
g-74109

Gašperin Martina, Dolenje Skopice št.
14, Krška vas, potni list št. BA 474687,iz-
dala UE Brežice. p-74008

Grabar Marjan, Razkrižje št. 53, Ljuto-
mer, potni list št. AA 417450, izdala UE
Ljutomer. p-74011

Grižon Mihael, Dragonja 13, Sečovlje,
potni list št. AA 500091, izdala UE   Piran.
g-74319

Grm Rudolf, Velika Štanga 22, Litija, pot-
ni list št. AA 191809. s-74056

Grzinčič Boštjan, Veselova ulica 5, Ce-
lje, potni list št. BA 211372. p-74081

Hrvatin Mirjan, Miklavčičeva 1 a, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. AI   17827.
g-74034

Ikić Jure, Kermaunerjeva 25, Ljubljana,
potni list št. BA 770240. s-74020

Jakopin Milena, Gorenja vas 29, Mirna,
osebno izkaznico, št. 17185. s-74128

Jeremić Vlado, Cetore 33a, Izola, potni
list št. AA 515979, izdala UE Izola. g-74236

Jezdimirović Biljana, Loška c. 10, Bre-
zovica, potni list št. BA 069932. s-74273

Jovčič Aleksander, Reboljeva 2, Ljublja-
na, potni list št. BA 590107. s-74125

Jurić Kata, Tomšičeva 17b, Idrija, potni
list št. BA 119594, izdala UE Idrija.
p-74057

Jurjević Anđelko, Kolonija 1. maja 29,
Trbovlje, potni list št. BA 148056,  izdala
UE Trbovlje. s-74105

Kadić Marica, Tugomerjeva ulica 8, Ljub-
ljana, potni list št. BA 586854. s-74122

Kemenović Katica, Pregljeva ul. 16, Ma-
ribor, potni list št. AA 610587. p-74019

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice

Ob-7985
Zeleni Slovenije, Komenskega 11, Ljub-

ljana preklicujemo preklic dveh štampiljk,
ki sta pravokotne oblike, na katerih  je dru-
go pod drugim vpisano Zeleni Slovenije, v
desnem kotu pa je enkrat šrevilka 02, en-
krat pa številka 03, objavljenih v Ur. l. RS,
št. 73 z dne 30. 10. 1998, Ob-7776.
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Kerznar Stanislava, Šmiklavž 22, Mozir-
je, potni list št. BA 163010. p-74003

Klapčić Nevija, C. na Markovec 1, Ko-
per, maloobmejno prepustnico AI 67699,
izdala UE Koper. g-74238

Knehtl Maša, Jenkova 24, Maribor,
osebno izkaznico št. 6373. s-74255

Komplet Peter, Zadobrova 36 E, Celje,
potni list št. AA 83368. p-74005

Kontler Lea, Jocova ul. 40, Maribor, pot-
ni list št. BA 564169, izdala UE   Maribor.
p-74062

Kontler Saša, Jocova 40, Maribor, potni
list št. AA 969336, izdala UE Maribor.
g-74064

Kopitar Pavla Marija, Pucova 5, Celje,
potni list št. AA 183852. p-74080

Krajnc Barbara, Grabe 13/a, Središče
ob Dravi, potni list št. AA 181915. s-74250

Kramar Matej, Moste 11/H, Žirovnica,
potni list št. BA 635064. p-74044

Kramar Milan, Moste 11/H, Žirovnica,
potni list št. AA 84064. p-74041

Kramar Sonja, Moste 11/H, Žirovnica,
potni list št. AA 84063. p-74042

Kramar Tanja, Moste 11/H, Žirovnica,
potni list št. BA 635068. p-74043

Krašovec Anja, Ul. Gorenjskega odreda
16, Kranj, potni list št. BA 781773.
s-74325

Kremenovič Dragica, Tomažičeva ulica
46, Ljubljana, potni list št. BA 101517.
s-74117

Krivenko Marija, Ljubljanska cesta 108,
Šmarje Sap, potni list št. AA 328039.
s-74243

Krivenko Taras, Ljubljanska c. 108,
Šmarje Sap, potni list št. AA 328040.
s-74246

Kukovec Martina, Ul. Rezike Zalaznik
16, Maribor, potni list št. BA 740795.
p-74071

Kukovec Suzana, Ul. Rezike Zalaznik 16,
Maribor, potni list št. AA 370938. p-74072

Kunej Andrej, Laze 15, Šempeter pri G.,
maloobmejno prepustnico, št. AI 20035.
g-74030

Lazar Dragan, Trg golobarskih žrtev 37,
Bovec, potni list št. AA 782068,   izdala UE
Tolmin. g-74225

Lazar Livija, Trg golobarskih žrtev 37,
Bovec, potni list št. AA 363564,   izdano na
ime Muznik Livija, izdala UE Tolmin.
g-74226

Lelek Goran, Fužine 6, Kamnik, potni
list št. BA 847918, izdala UE Kamnik.
s-74126

Lončarič Gojko, Pristava 23, Pristava pri
Mest., potni list št. AA 959028,  izdala UE
Šmarje pri Jelšah. g-74171

Lučić Davor, Hladilniška pot 26/c, Ljub-
ljana, potni list št. BA 799606. s-74322

Lučić Milena, Hladilniška pot 26/c, Ljub-
ljana, potni list št. AA 764354. s-74320

Lučić Zlatomir, Hladilniška pot 26/c,
Ljubljana, potni list št. AA 764355. s-74317

Magdič Agata, Bognarjeva pot 74, Ljub-
ljana, osebno izkaznico št. 65061. s-74256

Maloča Vera, Savlje 66, Ljubljana, potni
list št. AA 979743. s-74202

Milković Željko, Poštelska ul. 7, Mari-
bor, potni list št. AA 611129. p-74017

Mirkovič Amanda, Oslobodženja 7, Ša-
bac, potni list št. BA 131168. p-74036

Mišvelj Neli, Gregorčičeva 5, Radomlje,
potni list št. BA 251804. s-74063

Mlakar Albina, Trg svobode 5/b, Ravne
na Koroškem, potni list št. BA 188913.
g-74035

Mlakar Janez, Trg svobode 5/b, Ravne
na Koroškem, potni list št. BA 188912.
g-74036

Muthwill Jožef, Ritoznoj 26, Slovenska
Bistrica, potni list št. BA 268216,  izdala UE
Slovenska Bistrica. p-74053

Ogrizek Angela, Potrčeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 71783. s-74326

Otahal Katarina, Bleiweisova 6, Kranj,
osebno izkaznico AH 2518, izdala UE
Kranj. s-74302

Perko Tatjana, Miklavž 40, Miklavž pri
Ormožu, potni list št. BA 435199, izdala UE
Ormož. g-74169

Pirc David, Goriška c. 57, Velenje, potni
list št. BA 675032. p-74066

Pirnat Rajko, Pacug 16a, Portorož, pot-
ni list št. AA 000011, izdala UE   Ljubljana.
s-74159

Plankar Drago, Brest 58, Ig, potni list št.
BA 63209. s-74075

Plankar Judita, Brest 58, Ig, potni list št.
AA 532552. s-74076

Pregelj Metka, Žigoni 19, Renče, oseb-
no izkaznico, št. 7897. g-74112

Puc Tancek Orlanda, Ledine 7, Nova
Gorica, potni list št. AA 153443, izdala UE
Nova Gorica. g-74233

Pučko Milan, Brezje 4, Sv. Jurij, potni
list št. AA 334225. p-74002

Radonjić Predrag, Tržaška cesta 40, Po-
stojna, potni list št. BA 456368, izdala UE
Postojna. p-74007

Rastoder Ismeta, Ul. Lojzke Štebijeve 8,
Ljubljana, potni list št. AA 715810. s-74057

Reja Igor, Kozana 27, Dobrovo, potni
list št. AA 398599. g-74111

Rečnik Gregor, Mestni trg 1, Slovenske
Konjice, preklic potnega lista,   objavljen v
UL RS, št. 57/98. p-74006

Rot Alma, Žaga 141, Srpenica, preklic
potnega lista, objavljenega v Ur. l.  RS, št.
15/98, p-15005. g-74042

Salkić Husein, Ul. S. Gregorčiča 7, Ra-
dovljica, potni list št. AA 331892,   izdala
UE Radovljica. g-74321

Samsa Carmen, Smrtnikova 5, Ljublja-
na, potni list št. BA 479829, izdala UE  Ljub-
ljana. s-74189

Simenčič Zdravko, Ul. Saše Deva 1, Ma-
ribor, potni list št. BA 740082, izdala UE
Maribor. p-74010

Somrak Jože, Seidlova c. 54, Novo me-
sto, potni list št. AA 340383. g-74031

Stanković Dragan, Kopitarjev trg 3, Vo-
dice, potni list št. AA 215252, izdala UE
Ljubljana. s-74266

Streher Laura, Spodnja Hajdina 68, Haj-
dina, potni list št. AA 24017. p-74078

Strmšek Ivan, Leše 22, Prevalje, preklic
potnega lista, objavljenega v Ur. l. RS št.
60/98, g-60176. g-74315

Šimunić Peter, Podjavorškova ulica 13,
Celje, potni list št. AA 834920. p-74030

Širca Marija, Dunajska cesta 103, Ljub-
ljana, potni list št. BA 521456m izdala UE
Ljubljana. s-74162

Šoba Denis, Sp. Gaj pri Pragerskem 48,
Pragersko, potni list št. BA 392669.
g-74033

Šušmelj Maja, Vogrsko 104/A, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI
119725. g-74032

Tododrović Goran, Brilejeva 7, Ljublja-
na, potni list št. AA 827626. s-7437

Tomić Cvijetin, Taborska ul. 2, Maribor,
potni list št. AA 969183. p-74083

Tratnik Hubert, Prisoje 73, Prevalje, pot-
ni list št. AA 495277, izdala UE   Ravne na
Koroškem. g-74170

Trilzam Edda, Puhova 1, Ljubljana, potni
list št. BA 109299, izdala UE    Ljubljana.
s-74120

Trojanović Jovica, Vojkova 8, Nova Gori-
ca, potni list št. BA 258484, izdala UE Nova
Gorica. g-74323

Umek Fedor-Anton, Fiesa 7, Portorož,
maloobmejno prepustnico AI 125787, iz-
dala UE Piran. s-74193

Umek Fedor-Anton, Fiesa 7, Portorož,
potni list št. AA 17603, izdala UE  Ljubljana.
s-74194

Velagič Jasmin, Prištinska 14, Ljubljana,
potni list št. BA 654840, izdala UE Ljublja-
na. s-74337

Velegić Samir, Brodarjev trg 14, Ljublja-
na, potni list št. BA 680697. s-74338

Vešligaj Darja, Na zelenici 14, Celje, pot-
ni list št. AA 945028. p-74079

Vrečko Franc, Ljubljanska c. 4, Koper,
potni list št. AA 79814, izdala UE   Koper.
g-74274

Založnik Urška, Betajnova 57, Vrhnika,
potni list št. BA 562809. s-74156

Zec Rozalija, Bukovci 128, Markovci,
potni list št. BA 345540. g-74027

Znoj Andrejka, Cesta na Urh 40, Dobru-
nje, potni list št. AA 110154. s-74270

Znoj Bogdan, Pot v Podgorje 25, Do-
brunje, potni list št. AA 145053. s-74271

Žuran Ivana, Križna ul. 7, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 49448. s-74045
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 Agapito Petra, Muljava 12, Mengeš, in-
deks Srednje kemijske šole v Ljubljani, iz-
dano na ime Panjan Petra. s-74077

Alič Mirela, Obala 126, Lucija, Portorož,
spričevalo 1. letnika SGTŠ. g-74142

Anžič Tina, Mlaška c. 40, Kranj, spriče-
valo 1. in 3. letnika Srednje trgovske šole
Kranj, za šolski leti 1991/92 in 1993/94.
g-74285

Anders Srečko, Kržišnikova 2, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
812299, št. reg. 198247. s-74153

Babič Lidija, Bistrica 7, Naklo, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 43433. g-74145

Banfi Bela, St. Rozmana 15, Murska So-
bota, izkaznico vojnega veterana št.
017790. p-74051

Baškovec Jožica, Vogelna ulica 4, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-74327

Beg Darko, Pod Hrasti 52, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
813133, št. reg. 116014. s-74114

Belingar Jani, Ulica Vinka Vodopivca
108, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,  kat.
GH. g-74208

Berčič Mojca, Urhova ulica 8, Komen-
da, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10983, izdala UE Kamnik. s-74242

Bevek Katja, Celovška 122, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3660.
s-74067

Bećić Mujo, Mlaka 39/b, Stara Cerkev,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
10402, izdala UE Kočevje. g-74188

Bibič Irena, Panonska ul. 5, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,  št.
8902, izdala UE Gornja Radgona. g-74214

Blejc Milena, Ropretova 28, Mengeš,
vozniško dovoljenje, št. S 55509, reg.
št.19386. g-74154

Božič Darijo, Ob progi 14, Izola, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 7577,  izdala
UE Izola. g-74206

Bogataj Marija, Kandrše 22, Zagorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
655149, izdala UE Zagorje ob Savi.
g-74294

Borštnik Majda, Clevelanska 43, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-74272

Brainich Vincio, Jadranska 4, Ankaran,
vozniško dovoljenje, št. 4664, izdala UE
Koper. g-74289

Bratina Aleš, Pržanjska ulica 7 A, Ljublja-
na, zavarovalno polico-kupone, št. 309652,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-74054

Bravič Alenka, Majronova ulica 11, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
36149. s-74136

Bremec Špela, Pot na Fužine 25, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 885.
s-74041

Bren Matjaž, Vogelna ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1266046, št. reg. 215386. s-74177

Brišnik Miloš, Sp. Besnica 82a, Zg. Be-
snica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,  št. S
808575, reg. št. 28287, izdala UE Kranj.
g-74016

Brlec Vekoslav, Pionirska ulica 15, Ra-
domlje, indeks Srednje lesarske šole v Ljub-
ljani, izdan leta 1989. s-74240

Carli Mojmir, Tolstojeva ulica 55, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Šubičeve gimna-
zije, izdano leta 1977. s-74331

Cerovac Sandro, Letoviška 14, Koper,
zavarovalno polico št. 0581621, izdala  Za-
varovalnica Adriatic Koper. g-74200

Cunder Karmen, Vojkova 77, Ljubljana,
indeks Fakultete za šport, št. 22035960.
s-74324

Cvek Janez, Praprošče 18, Litija, delov-
no knjižico. s-74163

Ćumurdžić Branka, Efenkova cesta 1,
Velenje, indeks Fakultete za farmacijo v
Ljubljani, št. 31980007. s-74253

Čatić Smail, Belokranjska 2, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu   Strokovne-
ga izobraževalnega centra za voznike mo-
tornih vozil, poklic voznik, izdan 6. 6. 1980
v Ljubljani. s-74123

Čebašek Janez, Prebačevo 62, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
227792, reg. št. 25365. g-74095

Černac Aleksander, Popetre 23, Gračiš-
če, delovno knjižico. g-74277

Čižman Aleš, Kajakaška cesta 18, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 511880,  iz-
dala Zavarovalnica Tilia. s-74260

Črnivec Polonca, Nahtigalova ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.  BGH,
št. S 1135006, št. reg. 214785. s-74053

Dabižljević Ivan, Krakovski nasip 12,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,  št.
38843. s-74166

Deberšek Jolanda, Zaucerjeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.  BGH,
št. S 184429, št. reg. 133629. s-74099

Dejanović Dijana, Stara Cerkev 72, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.11238. s-74258

Dekleva Jože, Senčna 17, Izola, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BFGH, št. 3847,   izdala
SO Izola. g-74091

Dernovšek Nina, Jarška 22, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13483.
s-74172

Divjak Ratko, Kladje nad Sevnico 27,
Blanca, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 9761. p-74045

Dobrišek Marija, Breg 71 a, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S   791836.
p-74039

Dolenc Tanja, Kosovelova 2, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10935,
izdala UE Sežana. g-74015

Dornik Marjan, Podbočje 72, Podbočje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 14930.
p-74034

Družeta David, Šolska 15, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 11137, izdala
UE Piran. g-74210

Dular Boštjan, Jarška cesta 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1050405, reg. št. 191031, izdala UE Ljub-
ljana. s-74265

Đurđevič Lilijana, Kvedrova 4, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 25607. g-74295

Fatur David, Gubčeva 6, Ilirska Bistrica,
diplomo Srednje naravoslovno   matematič-
ne šole v Postojni, izdana leta 1986.
s-74241

Fekonja Jožef, Štihova ulica 23, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1106239, št. reg. 69893. s-74249

Ferenčak Roman, Vezna ulica 12,
Odranci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13867. p-74069

Ferjan Milan, Moste 22, Žirovnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
00195149. g-74212

Ferme Gotard, Limovce 7/a, Trojane,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
452156. p-74065

Fischer Aljaž, Vodriž 2, Podgorje, spri-
čevalo o končani OŠ Slovenj Gradec, za
šolsko leto 1993/94. g-74220

Fišer Tatjana, Ul. Tolminskih puntarjev
6, Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
g-74010

Fortunat Sebastjan, Volče 18/a, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 001289609, iz-
dala UE Tolmin. g-74213

Franinović Marko, Gerbičeva ulica 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.  ABGH,
št. S 123697, št. reg. 200366. s-74024

Fras Tone, Gornji Ključarovci 17, Sveti
Tomaž, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 877, izdala UE Ormož. g-74216

Frumen Janez, Clevelanska 45, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-74287

Furlan Tomaž, Kidričeva cesta 87, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,št.
23256. s-74231

Gianini Rosanda, Kapalniška pot 1, Bre-
zovica, maturitetno spričevalo Srednje teh-
nične šole za oblikovanje, izdano leta 1978.
s-74223

Golob Brigita, Dornava 17/a, Dornava,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Ptuj, št. 36/92. g-74005

Gračič Alojz, Poljčane 16, Poljčane, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 875.
g-74158

Grobelšek Uroš, Tomšičeva cesta 21,
Senovo, študentsko izkaznico št.
26102230,izdala Fakulteta za gradbeniš-
tvo in geodezijo v Ljubljani. s-74113

Gros Vilma, Vodnikova 6, Ljubljana, za-
ključno spričevalo OŠ Tone Okrogar,  Za-
gorje ob Savi. p-74085

Gros Vilma, Vodnikova 6, Ljubljana, za-
ključno spričevalo Elektrotehniške in  go-
stinske šole Zagorje. p-74086

Gunzek Alojz, Nova vas 10, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
17109. p-74028

Hafner Lucia, St. Johann, Avstrija, in-
deks št. 11960789, izdala Visoka šola za
zdravstvo, izdan leta 1997. s-74300

Druge listine
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Hafner Lucia, St. Johann, Avstrija, štu-
dentsko izkaznico, št. 11960789, izdala
Visoka šola za zdravstvo. s-74301

Hamzić Elida, Celovška cesta 143, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,  št. S
887878, reg. št. 173039, izdala UE Ljub-
ljana. s-74115

Herak Rudolf, Pavšičeva ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,  št. S
611214, št. reg. 45693. s-74055

Hercigonja Dejan, Ul. Bratov Čebuljev
8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,št.
17016. s-74186

Holc Nina, Archinetova 9, Ljubljana, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija  Šentvid.
s-74124

Horvat Marjeta, Mala Polana 7, Velika
Polana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6786. p-74068

Horvat Rudolf, Matije Gubca 15, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 00713.
p-74056

Hren Maja, Tržaška 263, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 3339.
s-74251

Hvala Roland, Klinja vas 74, Kočevje,
delovno knjižico, reg. št. 3478, ser.  št.
991431. g-74083

Jagodic Nataša, roj. Frantar, Podroršt 6,
Komenda, delovno knjižico. g-74082

Jan Matevž, Laze 20, Brezovica, zavaro-
valno polico, št. 41390, izdala  Zavarovalni-
ca Tilia. s-74062

Jarc Suzana, Markovo 3 g, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13400,  iz-
dala UE Kamnik. s-74046

Jasnič Zdravko, Vipolže 83/a, Dobrovo,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH. g-74008

Jeke Sebastian, Stanežiče 7c, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu  Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1994. s-74119

Jemec Lerka, Novo Polje cesta VIII 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.  BGH,
št. S 263828, šr. reg. 169974. s-74281

Jenko Mojca, Zgornje Pirniče 37 A,
Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št.
11161. s-74051

Jenko Tomaž, Reteče 148, Škofja Lo-
ka, spričevalo OŠ Cvetko Golar Škofja Lo-
ka. s-74303

Jereb Janez, Trg Kom. Staneta 4, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št.   19314769,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
s-74021

Jereb Tomislav, Starovaška c. 14, Žiri,
vozniško dovoljenje, št. 10985, izdala UE
Škofja Loka. g-74011

Jerina Gašper, Ob izviru 2, Vrhnika, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2704,
s-74168

Jerman Saša, Beblerjev trg 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1252275, reg. št. 224513, izdala UE
Ljubljana. s-74306

Jesih Albina, Bresnica 72, Podgorci,
spričevalo o končani OŠ Tomaž. g-74140

Jevnikar Samo, Ježa 9, Ljubljana, zava-
rovalno polico, št. AO 00101102988,   iz-
dala Zavarovalnica Slovenica. s-74001

Jevnikar Simona, Plevančeva ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.  BGH,
št. S 168400, št. reg. 184675. s-74044

Jovanov Novica, Črna pri Kamniku 12,
Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
15424, izdala UE Kamnik. s-74264

Jovičevič Zoran, Vogrsko 170/a, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje. g-74209

Jurak Marko, Kajuhova ulica 42, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928698, reg. št. 174354, izdala UE Ljub-
ljana. s-74130

Jusič Jože, Ulica Bratov Babnik 11 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.  BGH,
št. S 1043789, št. reg. 8827. s-74164

Kajzer Ana, Malejeva 2, Ljubljana, indeks
Fakultete za družbene vede, št.
21012511. s-74341

Kaligarič Barbara, Rozmanova 5, Koper,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske in družboslovne šole Koper, št. ET
520, izdano 28. 6. 1996. g-74217

Kačič Irena, Josipdol 24, Ribnica na Po-
horju, delovno knjižico. g-74198

Kijamet Sabiha, Kovinarska cesta 1 b,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Domžalah, izdano
leta 1998. s-74064

Killer Kovač Anja Marija, Vrtača 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
228570, št. reg. 169913. s-74022

Klemenčič Alenka, Trubarjeva cesta 61,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.  BGH,
št. S 141796, št. reg. 183836. s-74127

Klinc Srečko, Kicar 36, Ptuj, potrdilo o
lastništvu delnic Perutnine Ptuj,  serije C.
g-74003

Klodič Ivica, Ul. Oktobrske rev. 27a, Izo-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH,  št. 4147,
izdala UE Izola. g-74087

Knavs Anton, Radlek 9, Cerknica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGHE, št. S
450197, reg. št. 6997, izdala UE Cerkni-
ca. s-74138

Kogovšek Darja, Pod brezami 12, Spod-
nja Idrija, dijaško mesečno vozovnico,
št.28336. s-74121

Kokalj Alenka, Levstikov trg 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971783, reg. št. 199835, izdala UE Ljub-
ljana. s-74314

Kolar Maja, Preški vrh 22, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17023, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-74297

Kolar Siniša, Cerina 9/f, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 15463,  izdala
UE Brežice. g-74089

Korošec Rajko, Gradišča 100, Cirkula-
ne, spričevalo o zaključnem izpitu    Srednje
kemijske šole Ljubljana, Tehniška metalurš-
ka šola. g-74283

Korošec Boštjan, Ul. Bratov Vošnjakov
5, Celje, delovno knjižico. g-74002

Kos Jolanda, Ul. Brkinskega odreda 3,
Divača, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9509, izdala UE Sežana. g-74013

Kosanovič Uroš, Pot na Fužine 33, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10617, izdal LPP. g-74037

Kosar Peter, Zg. Hajdina 17c, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.   33641,
izdala UE Ptuj. g-74085

Kostajnšek Janko, Podsreda 84, Pod-
sreda, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5972, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-74020

Kotar Viki, Krmelj 20, Krmelj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 11485. p-74046

Kotnik Adrijan, Prešernova 47, Zagorje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S17104729. p-74001

Kovač Martina, Krtina 52, Dob, zaključ-
no spričevalo Srednje ekonomske šole,  iz-
dal Center srednjih šol Domžale leta 1979,
na ime Kvas Martina. g-74148

Kovač Renata, Brinje 18, Šentrupert, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 028230.
s-74335

Kovačič Ines, Nusdorferjeva ulica 15,
Ljubljana, delovno knjižico. s-74038

Košmrlj Zdenko, Cesta na Loko 3a, Ljub-
ljana, diplomo Srednje šole tiska in  papirja,
št. I/158, izdana 28. 6. 1984. s-74184

Krajnc Franci, Nov. Log 7a, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.   4495,
izdala UE Hrastnik. g-74097

Kravanja Aleksander, Mala vas 56, Bo-
vec, spričevalo o zaključnem izpitu    Sred-
nje šole za strojništvo, izdano leta 1990.
s-74187

Krivenko Marija, Ljubljanska c. 108,
Šmarje Sap, vozniško dovoljenje, kat.  BGH,
št. 517. s-74247

Krušlin Josip, Bukovžlak 73, Teharje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 38816, iz-
dala UE Celje. p-74033

Krušnik David, Drenov grič 84, Vrhnika,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2834.
s-74129

Kufner Valerija, Cesta na Svetino 30,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH,  št.
7669, izdala UE Laško. p-74050

Kuper Jana, Česnikova 4, Ljubljana, ser-
visno knjižico št. 000498, za Hyundai cou-
pe. s-74174

Kure Kastelic Danijela, Pod lipo 15, Čr-
nomelj, delovno knjižico, št. 1479.
g-74333

Kurinčič Karlo-Florjan, Jelični vrh 32,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
532858, št. reg. 7971, izdala UE Idrija.
p-74077

Lapornik Miroslav, Pašnica 14, Rimske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat.   AB-
CEGH, št. S 1217904, izdala UE Laško.
s-74118

Legan Nives, Triglavska ulica 36, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje  trgov-
ske šole, izdano leta 1996. s-74234

Legat Primož, Pod gozdom 21, Tržič,
spričevalo 4. letnika Srednje tehniške  šole,
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smer elektro - šibki tok, izdano leta 1980.
g-74284

Lenarčič Marjan, Pestotnikova 14a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1041908, reg. št. 82171, izdala UE Ljub-
ljana. p-74054

Leskošek Slavica, Letuš 30, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH,  št. S
902598, izdala UE Žalec. p-74018

Lipnik Alojz, Kapla 73, Žalec, delovno
knjižico, izdala UE Radlje, leta 1985.
p-74013

Ljajić Indira, Ograde 16, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S   659998,
izdala UE Logatec. s-74093

Lovše Ana, Sava 43, Sava, vozniško do-
voljenje, kat. BFGH, št. S 344132.
s-74139

Lučič Fazkič Marija, Budicinova 2, Pi-
ran, vozniško dovoljenje, kat. BH, št.  8263,
izdala UE Piran. g-74290

Magdič Mitja, Dacarjeva 30, Lesce, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 18996.
g-74151

Marc Samo, Berčičeva ulica 5 B, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012632, št. reg. 204181. s-74239

Markučič Mira, Škocjan 34/b, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 39437,  iz-
dala UE Koper. g-74017

Mastnak Simon, Zdraviliška c. 3, Rim-
ske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.  BGH,
št. 10555, izdala UE Laško. p-74060

Mauhler Matija, Mersova 30, Ljubljana,
študentsko izkaznico št. 20960173,   izda-
la Pravna fakulteta. s-74311

Maver Mirjam, Jurčičeva 11, Novo me-
sto, delovno knjižico, izdana v Novem   me-
stu. g-74203

Maček Sonja, Ul. talcev 5, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9273.
p-74067

Meden Renata, Pod srnjakom 21, Cerk-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
901995, izdala UE Cerknica. s-74340

Meden Viktor, Velike blike 37, Cerkni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
2591. s-74201

Medved Benjamin, Cirkovce 63 a, Cir-
kovce, študentsko izakznico, št.
22042970, izdala Fakulteta za šport.
s-74269

Medved Damir, Trboje 16, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1224076,
št. reg. 49359, izdala UE Kranj. s-74181

Meglen Marjan, Potiskavec 1, Struge,
delovno knjižico. g-74107

Melanšek Klavdija, Jurklošter 19, Jur-
klošter, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12142, izdala UE Laško. p-74015

Meško Matejka, Želimlje 44, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
926774, št. reg. 170440. s-74061

Mikel Ljiljana, Šišenska cesta 36, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-74262

Milenovič Predrag, Kolomban 60, Anka-
ran, vozniško dovoljenje. g-74146

Miloševič Zoran, Pivška 1 a, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 298760,   izdala
Ekonomska fakulteta. s-74278

Močnik Ciril, Cesta OF 8, Cerkno, voz-
niško knjižico - vvi. g-74286

Mrgole Matjaž, Loke 4, Trbovlje, vozniš-
ko dovoljenje, kat. GH, št. 10321,   izdala
ONZ Trbovlje. s-74195

Mrhar Zvonko, Čatež 16, Velika Loka,
delovno knjižico, reg. št. 9713, ser. št.
220119, izdana 17. 9. 1981. s-74018

Mundy Petra Jane, Povšetova ulica 104
D, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 91866, št. reg. 182415. s-74259

Mutavčiž Gordana, Železničarska pot 4,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-74088

Muzmič Mile, Djure Dajkoviča, Lužani,
inštruktorsko vozniško dovolenje, št.
R-XII/MK x/1228. s-74160

Nared Tatjana, Zahrib 2, Cerknica, de-
lovno knjižico. s-74342

Nenezić Radovan, Ulica Bratov Učakar
52, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 889690, št. reg. 128964.
s-74101

Nušič Verena, Planina 9, Kranj, vozniško
dovoljenje. g-74292

Okanović Jasmina, Povšetova ulica 59,
Ljubljana, delovno knjižico. s-74237

Olovec Stanko, Brlog 5, Podbočje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 14942.
p-74061

Orešnik Roman, Dravska 7, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,  št.
10521. g-74155

Oštir Denis, Šalek 7, Velenje, dijaško
mesečno vozovnico, št. 13216, izdal LPP
Ljubljana. s-74228

Pajk Gregor, Strahinj 28, Naklo, Alpe-
tourovo vozovnico št. L 470986. g-74276

Palčar janez, Velika račna 1, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
11627. s-74025

Palčič Andreja, Mošnje 36, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.   21354.
g-74309

Parkelj Stanka, Stari trg 23, Višnja Gora,
dijaško mesečno vozovnico, št.   1525.
s-74132

Pavić Suzana, Povšetova ulica 63, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Srednje  grad-
bene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1998. s-74073

Pavlovič Seta, Archinetova 11, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št.   37509.
s-74268

Pavšič Ciril, Pod Brezami 7, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
532312, reg. št. 2187, izdala SO Idrija.
p-74012

Pejakov Marko, Runkova 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3077.
s-74134

Perme Jožica, Orešje 32a, Šmarješke
toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,  št.
22802. g-74207

Pernat Anton, Spodnja Rečica 17, Reči-
ca ob Savinji, delovno knjižico. p-74048

Petek Ana, Mokrška ulica 54, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1105493, reg. št. 203930, izdala UE Ljub-
ljana. s-74175

Petek Slavko, Gančani 10/a, Beltinci,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 20230, iz-
dala UE Murska Sobota. p-74029

Petek Tatjana, Črešnjevci 131, Gornja
Radgona, spričevalo 4. letnika Gimnazije-
Juš Kramar, Murska Sobota, izdano za šol-
sko leto 1980/81. g-74219

Pezdirc Bojan, Tomšičeva 13, Črnomelj,
vozniško dovoljenje št. 9100, izdala UE
Črnomelj. g-74014

Piuković Tina, Celovška cesta 108, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1026280, reg. št. 206096, izdala UE Ljub-
ljana. s-74183

Piškur Polona, Ig 175, Ig, indeks št.
01095736, izdala Pedagoška fakulteta,
smer Predšolska vzgoja, izdan na ime Sla-
dič Polona. s-74023

Plankar Judita, Brest 58, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 389036, št.reg.
161920. s-74074

Podgoršek Janez, Ptujska ulica 1a, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 137460, izdala
Zavarovalnica Slovenica. s-74116

Podjed Tomaž, Zg. Brnik 40c, Cerklje
na Gorenjskem, Alpetourovo vozovnico št.
470854. g-74275

Podlipnik Štefka, Brilejeva 20, Ljublja-
na, mesečno vozovnico, št. 478. s-74328

Poljanec Eva, Poljanska cesta 70, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20466. s-74133

Pollak Rok, Kurilniška 16, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 763, izdala  Teološka
fakulteta. s-74058

Pollak Senja, Gregorčičeva ulica 11 a,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala  Gimna-
zija Poljane. s-74100

Polčnik Maks, Kokarje 12, Nazarje, di-
jaško izkaznico. p-74004

Poteko Janko, Brodarjev trg 12, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 1177411,  izda-
la Slovenica Ljubljana. g-74149

Primožič Gregor, Preglov trg 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
1096960, št. reg. 197012. s-74252

Prislan Tomaž, Poljče 2, Braslovče, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1005126, izdala UE Žalec. p-74038

Prodan Marko, Brilejeva 1, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 38463.
s-74103

Rak Irena, Ljubljanska 80, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
594954, reg. št. 139702, izdala UE Ljub-
ljana. s-74244

Ravnjak Aljoša, Pod gradom 35, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.   ABGH,
št. 8683, izdala UE Radlje ob Dravi.
p-74074
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Režek Marko, Zg. Brnik 16, Cerklje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
638679, reg. št. 27192, izdala UE Kranj.
g-74096

Redžepović Minka, Ul. Vide Janežič 11,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
15885. s-74190

Renčelj Miha, Celovška 130, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija  Poljane.
s-74179

Repnik Sabina, Zalog 77b, Cerklje, za-
varovalno polico št. 588083, izdala   Zava-
rovalnica Tilia. g-74280

Repnik Sabina, Zalog pri Cerkljah 77b,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško   dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 1146679, reg. št.
41660, izdala UE Kranj. g-74310

Ribič Marija, Koretova ulica 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
888846, reg. št. 170690, izdala UE Ljub-
ljana. s-74245

Ribič Stanka, Drtija 41, Moravče, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
461879, reg. št. 4309, izdala UE Domža-
le. s-74048

Rigler Bogdan, Žepovci 50, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. ABG, št. 9848,  izda-
la UE Gornja Radgona. g-74009

Rožič Franiščka, Sv. Trojica 5, Domža-
le, potrdilo o opravljenem zaključnem  izpitu
Srednje ekonomske šole Rudolfa Maistra v
Kamniku, izdano leta 1994. s-74066

Rojc Igor, Plavje 27, Škofije, zavaroval-
no polico št. 0631239. g-74279

Ros Štefan, Ul. Borisa Kraigherja 14,
Kidričevo, zavarovalno polico št. AO
135111, izdala Zavarovalniška hiša Slove-
nica, d.d., Filiala Maribor. g-74144

Rovanšek Karmen, Šentvid 185, Šen-
tvid pri Stični, dijaško mesečno vozovnico,
št. 873, izdal LPP Ljubljana. s-74086

Roškar Alojz, Mlinska pot 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S354675, reg. št. 105610, izdala UE Ljub-
ljana. s-74052

Rudman Marija, Jugorje 7, Brusnice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24485.
g-74222

Saje Bogomira, Poštna ulica 5, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.  3376,
izdala UE Vrhnika. s-74079

Sejdić Dejan, Dole pri Škofljici 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št. S
1103502, reg. št. 183675, izdala UE Ljub-
ljana. s-74263

Selan Miroslav, Dobrunjska cesta 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1024121, št. reg. 187902. s-74230

Sila Andrej, Rimska cesta 23, Trebnje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih in zdravstvenih storitev Novo me-
sto. s-74221

Slapšak Manca, Čeče 25, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6295.
s-74229

Slavec Irena, Komen 3, Komen, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 10718, izdala-
UE Sežana. g-74205

Slovša Robert, Vrzdenec 53 a, Horjul,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3291.
s-74080

Sluga Ivanka, Vrhpeč 11, Mirna peč, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15236, iz-
dala Občina Novo mesto. g-74307

Smrdelj Stanka, Cesta v Staro vas 1,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13833, izdala UE Postojna. g-74211

Smrekar Polona, Brodarjev trg 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
1192954, reg. št. 220450, izdala UE Ljub-
ljana. s-74299

Sobočan Domen, Dolinškova 7, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 1482.
s-74197

Sosič Sebastjan, Strunjan 42, Portorož,
inštruktorsko vozniško dovoljenje,  kat. B,
št. 42, izdala UE Piran. g-74090

Stožir Gregor, Brodarjeva 28, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 39348. p-74031

Šahbaz Mirsad, Šišenska cesta 36, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-74291

Šegina Bojan, Boršt 5, Gradac, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 3102, izdala-
RNZ Metlika. g-74007

Širca Marija, Dunajska cesta 103, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,  št. S
1077363, reg. št. 188333, izdala UE Ljub-
ljana. s-74161

Šket Cveto, Apače 33, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 7851, izdala UE
Gornja Radgona. g-74204

Škiljević Nedeljko, Vojvodžanska 2 A, Sr.
Rača, spričevalo ZI TK meh. IS šola,izdano
leta 1976. s-74135

Škorjanc Gregor, Tunjiška c. 9 b, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12491. s-74104

Škvorc Josip, Čečovje 48, Ravne, zava-
rovalno polico AO št. 167628, izdala   Za-
varovalnica Slovenica. p-74082

Šoštarič Matjaž, Maroltova ulica 16,
Ljubljana, maturitetno diplomo Srednje
gradbene šole, izdana leta 1995. s-74043

Štakul Marta, Šarhova ulica 30, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1136780, št. reg. 201210. s-74329

Šubelj Andreja, Beričevo 37, Dol pri
Ljubljani, dijaško izkaznico, št. 44545, iz-
dala Gimnazija Poljane. s-74143

Šumah Marij, Sp. Javorje 12a, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 3304, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. g-74215

Takaj Sabedin, Poljanska cesta 52, Ljub-
ljana, certifikat licence, št.
005458/5860-ZR16/1998 za opravljanje
taxi usluge Takaj Sabedin s.p. Aškerčeva
33, 1230 Domćale, OZS 0005906.
s-74330

Takaj Sabedin, Poljanska cesta 52, Ljub-
ljana, licenco za vozilo za opravljanje avto
taxi prevoz IMV R25 GTX,LJ E9-23F, št.
005458/5860-ZR16/1998, OZS
0005906, izdano na ime Takaj Sabedin s.p.
Aškerčeva 33,1230 Domžale. s-74334

Tavčar Robert, Zabreznica 25, Žirovni-
ca, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter maturi-
tetno spričevalo Centra za kovinsko in avto-
mehansko stroko Škofja Loka, izdana leta
1981, 1982 in 1983. s-74332

Teržan Barbara, Rožna dolina C. II/11,
Ljubljana, zavarovalno polico št.
00101140422, izdala Zavarovalnica Slove-
nica. s-74176

Tomšič Sergij, Morova ul. 25, Izola, spri-
čevalo 2. 3. letnika Gimnazije z   ital. učnim
jezikom Koper, šolsko leto 69/70 in 70/71.
g-74141

Tratnjek Jožef, Renkovci 94, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.  7620,
izdala UE Lendava. p-74024

Trelc Srečko, Strug 4, Makole, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 21583. g-74313

Trnkoczy Neža, Ulica Gubčeve brigade
33, Ljubljana, dijaško mesečno vozovni-
co,št. 7150. s-74182

Trunkelj Ignac, Podlisec 2, Dobrnič, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S  692925,
reg. št. 7818, izdala UE Trebnje. s-74078

Tršinov Boštjan, Vodovnikova 14, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat.BGH, št. 18489. g-74098

Ugrin Marino, Škocjan 58, Koper, potr-
dilo o uspešno opravljenem preizkusu o
strokovni usposobljenosti za pridobitev li-
cence v cestnem prometu, št. 607638 z
dne 9.9.1997. g-74157

Umek Fedor-Anton, Fiesa 7, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
202101, izdala UE Piran. s-74192

Uršič Hana, Reboljeva ulica 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1233950, reg. št. 223269, izdala UE Ljub-
ljana. s-74185

Varga Irena, Srednje Gameljne 40, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu  Poklic-
ne gostinske šole v Radencih, izdano leta
1977, na ime Meselič Irena. s-74167

Vasiljevič Zoran, Koroška ul. 14, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.  6876,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-74023

Velegić Samir, Brodarjev trg 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,  št. S
1076225, št. reg. 195877. s-74336

Vengust Anton, Studence 58, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
285856, izdala UE Žalec. p-74040

Verbič Robert, Šinkov turn 47, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
63715, št. reg. 182088. s-74059

Verovnik Metka, Legen 103d, Šmartno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14940,iz-
dala UE Slovenj Gradec. g-74006

Vesenjak Zlatko, Mala vas 18b, Gorišni-
ca, spričevalo OŠ Olga Meglič Ptuj, št.
133/I, za šolsko leto 1974/75. g-74282

Vidic Jerica, Krekova ulica 11, Komen-
da, indeks št. 21014225, izdala   Fakulteta
za družbene vede, izdan leta 1998.
s-74026

Vidovič Pušar Zlatko, Hribovska pot 11,
Ljubljana, delovno knjižico. s-74304
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Vidovič Pušar Zlatko, Hribovska pot 11,
Ljubljana, zaključno spričevalo Višje pomor-
ske šole Piran, izdano 1984. s-74305

Vivoda Dean, C. na Markovec 13, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št.
21335, izdala UE Koper. g-74296

Vodopivec Franc, Prekomorskih brigad
4, Postojna, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 1036, izdala UE Postojna.
p-74052

Vodovnik Radovan, Polzela 207, Polze-
la, spričevalo. p-74070

Voglar Bojan, Cvetna pot 6, Leskovec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.   14572.
p-74016

Vončina Janez, Jurija Vege 9, Idrija, štu-
dentsko izkaznico, št. 20960308,   izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. s-74060

Vrbovšek Marjeta, Olešče 35 A, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1217610, izdala UE Laško. p-74063

Vrhovac Milivoj, Nusdorferjeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 934747, št. reg. 145124. s-74029

Vujičić Bosiljka, Pavšičeva 24, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
317556, reg. št. 4122, izdala UE Logatec.
s-74047

Vukelič Denis, Gogalova 5, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S

1224531, reg. št. 49052, izdala UE Kranj.
g-74293

Vuković Igor, Kneza Koclja ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
S 687725, reg. št. 126319, izdala UE Ljub-
ljana. s-74106

Zadel Blaž, Uraničeva ulica 22, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št.   7243.
s-74069

Zagožen Ivo, Bočna 97, Gornji Grad,
dijaško izkaznico. p-74076

Zajec Matija, Krivec 6, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 13045. s-74316

Zalar Nataša, Tržaška 43, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 9799.
s-74191

Založnik Polona, Setnikarjeva 19, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.  323.
s-74070

Zalokar Denis, Zgornje Pirniče 90a,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št.S 1192316, reg. št. 220020, izdala UE
Ljubljana. s-74049

Zaplotnik Tanja, Cankarjeva 1, Tržič, let-
no avtobusno vozovnico. g-74199

Zavec Dejan, Ormoška 1a, Ptuj, spriče-
valo 1. letnika SŠC Ptuj, pridelovalec in ob-
delovalec kovin, za šolsko leto 1991/92.
g-74004

Zlatanovski Perica, Zoisova 4, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S  1224522,
št. reg. 49400, izdala UE Kranj. g-74147

Zubović Mustafa, Cesta 24. junija 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.  BCGH,
št. S 513979, št. reg. 23381. s-74050

Zule Peter, Koreninova 6, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S  843696,
št. reg. 89968. s-74224

Zupančič Mojca, Na lipico 4, Šentjur,
spričevalo 4. letnika in zaključnega  izpita
Srednje pedagoške šole. g-74218

Zver Sašo, Miklošičeva ul. 45, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 34905.
p-74049

Žlender Marko, Virštanj 41, Podčetrtek,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje poli-
cijske šole, izdano leta 1994. s-74261

Žnidarič Franc, Logarovci 3, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.BFGH,
št. 7736, izdala UE Ljutomer, 16. 5. 1994.
p-74025

Žnideršič Katja, Trtnikova ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165681, št. reg. 218475. s-74065

Žnuderl Matjaž, Senčak 8, Juršinci, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 39122,
izdala UE Ptuj. g-74288
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Obvestilo

Naročnike uradnih objav obveščamo, da je bilo v Uradnem listu RS, št. 60 z dne
28. 8. 1998 objavljeno novo navodilo o vsebini objav za javna naročila v Uradnem
listu Republike Slovenije. Sestavni del tega navodila so tudi vzorci obrazcev.

Zato opozarjamo, da je od 13. septembru potrebno pošiljati besedila za objavo
javnih naročil v skladu z novimi vzorci obrazcev. Le-ti so dosegljivi tudi na Internetu
na naslovu http://www.uradni-list.si.

Če imate možnost, nam lahko oglas za objavo pošljete po e-mailu: objave@uradni-
list.si ali na disketi. V tem primeru bomo na oglas počakali do ponedeljka, po-
trebujemo pa isto besedilo in naročilnico tudi po faksu.

Hvala za razumevanje.
                                                                                             Uredništvo

Obvestilo

Naročnike uradnih objav v Uradnem listu RS obveščamo, da lahko besedila za objavo
posredujejo bodisi po pošti ali po faksu 061/12-50-199 ali pa jih oddajo osebno na
sedežu uredništva. Rok za sprejem oglasov je teden dni pred objavo. Oglasi, ki jih
uredništvo prejme najpozneje v petek, so torej objavljeni v Uradnem listu RS, ki izide
praviloma naslednji petek.

Hvala za razumevanje.
Uredništvo


