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Sodni register

KRANJ

Rg-400024
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01728 z dne 22. 2. 1999 pri
subjektu vpisa KINO SORA, kinematograf-
sko podjetje, p.o., sedež: Mestni trg 16,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00087/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, spremembo firme, tipa zastopnika,
vpis kapitala, družbenikov, spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5053447
Firma: KINO SORA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Mestni

trg 19
Osnovni kapital: 14,510.000 SIT
Ustanovitelji: Ljudski odbor mestne obči-

ne Škofja Loka, izstop 19. 6. 1997, Sloven-
ska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 160, vložek 9,760.000 SIT; Kapitalski
skald pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, d.d., Ljubljana, Dunajska 156, vložek
810.000 SIT; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložek 810.000 SIT;
Oblak Antonija, Škofja Loka, Mestni trg 33,
vložek 320.000 SIT, Oblak Jože, Škofja Lo-
ka, Mestni trg 16, vložek 2,650.000 SIT;
Oblak Tina, Škofja Loka, Mestni trg 16, vlo-
žek 80.000 SIT in Oblak Tea, Škofja Loka,
Mestni trg 16, vložek 80.000 SIT, vsi vstopili
19. 6. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lo-
boda Miha in Oblak Jože, razrešena 19. 6.
1997, Oblak Jože, imenovan 19. 6. 1997
kot začasni direktor, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 2. 1999: 9213
Kinematografska dejavnost.

Pravne posledice lastninskega preobli-
kovanja vpisane na podlagi odločbe Agen-
cije RS za prestrukturiranje in privatizacijo
št. LP 01524/01221-1998/TP.

LJUBLJANA

Rg-203983
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/00188 z dne 7. 4. 1998 pod vložno št.
1/30414/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244558
Firma: ERNI SERVIS, ŠIMONIĆ IN

DRUGI, storitve in posredništvo, d.n.o.
Skrajšana firma: ERNI SERVIS, ŠI-

MONIĆ IN DRUGI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1352 Preserje, Rakitna 222
Ustanoviteljici: Šimonić Eržebet in Šimo-

nić Karolina, obe iz Ljubljane, Bratovševa
ploščad 28, vstopili 29. 12. 1997, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorici Šimonić Eržebet in Šimonić Karoli-
na, imenovani 29. 12. 1997, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 4. 1998: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5274 Druga popravila, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Či-
ščenje stavb; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-400403
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07258 z dne 18. 1. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31464/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o., s temile podatki:

Matična št.: 1362828
Firma: ART GRAF, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pokopališka 18
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Šušteršič Uroš in Šušter-

šič Veronika, oba Ljubljana, Pokopališka 18,
vstopila 24. 11. 1998, vložila vsak po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Šušteršič Uroš in Šušteršič Veroni-

ka, imenovana 24. 11. 1998, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 1. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2753 Litje lahkih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 6312 Skladiščenje; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9000 Storitve javne hi-
giene; 9305 Druge storitvene dejavnosti.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

CELJE

Srg 791/98 Rg-61
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba TRANSLEIN, Internacionalni

transport, eksport-import, d.o.o., Draža
vas 83, Loče pri Poljčanah, preneha po
skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Lesjak Roberta, Gabrovnik 20, Slovenske
Konjice, ki prevzame obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Sklep je sprejel družbenik dne 5. 8.
1998.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
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sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 2. 1999

Srg 958/98 Rg-62
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba REBRO, d.o.o., Trgovina, go-

stinstvo in storitve, Bistrica 13, Lesično,
preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima tri družbenike, in sicer Po-
točnik Marjana, Potočnik Ivanko in Potočnik
Petro, vsi Bistrica 13, Lesično, ki prevza-
mejo obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benike po vloženih deležih.

Sklep so sprejeli družbeniki dne 21. 9.
1998.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 3. 1999

Srg 1279/97 Rg-63
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba ŠPRAHERS, inženiring in sto-

ritve, d.o.o., Pešnica 9, Šentjur pri Celju,
preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
ŠMV, Svetovalno podjetje, d.o.o., Podleh-
nik, Dežno pri Podlehniku 2a, ki prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je prevzel družbenik dne 7. 11.

1997.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 2. 1999

Srg 463/98 Rg-64
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba EXPLORA, trgovina in storitve,

d.o.o., Celje, Mariborska 86, preneha po
skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer Jev-
nišek Ignaca, Ljubljanska cesta 27, Celje in
Hartman Janeza, Ulica Tončke Čečeve 7,
Celje, ki prevzameta obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benika po vloženih deležih.

Sklep sta sprejela družbenika dne 13. 5.
1998.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 1. 1999

Srg 435/98 Rg-65
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba DUBRAVKA, salon za telesno

masažo, d.o.o., Rudarska 1, Velenje, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer Kle-
menčič Dubravko, Kardeljev trg 2, Velenje,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbeni-
ca.

Sklep je sprejela družbenica dne 28. 11.
1997.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 1. 1999

LJUBLJANA

Srg 13840/94 Rg-51
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba MLT – Podjetje za notranjo in
mednarodno trgovino, zastopanje, po-
sredovanje, svetovanje in proizvodnjo,
d.o.o., Ljubljana, Resljeva 34, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 17. 8. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Gajič Dušan, Bratovše-
va ploščad 10, Ljubljana in Penko Mitja,
Ljubljanska 80, Domžale, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese na ustanovitelja: na Ga-
jič Dušana 2.480 SIT in na Penko Mitja
5.520 SIT.

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 12. 6. 1996

Srg 16151/94 Rg-52
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba DIESEL, d.o.o., trgovina, servi-
siranje in zastopstva, Ljubljana, Bratov-
ševa ploščad 1, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 1. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Miro Cvar, Vinice št. 1,
Sodražica, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Mira Cvarja.

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 3. 7. 1996

Srg 13995/94 Rg-53
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

AWA, podjetje za avtomatizacijo in
varstvo pri delu, d.o.o., Kneza Koclja 8,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 26. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Matjaž Knoll, Prušniko-
va 70, Ljubljana-Šentvid in Magda Knoll,
Ulica Pohorskega bataljona 8, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku 2.000
SIT prenese na ustanovitelja, in sicer vsake-
mu do ene polovice osnovnega kapitala.

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 5. 6. 1996

Srg 13850/94 Rg-54
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba DESPINA, d.o.o., uvoz-izvoz, tr-
govina na debelo in drobno, Gotska ul.
1, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 25. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Svetlanka Mitruševska,
Gotska 1, Ljubljana, Igor Celestina, Archi-
netova 9, Ljubljana in Duško Miturševski,
Gotska 1, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 3.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
3.000 SIT prenese na ustanovitelje, vsake-
mu do ene tretjine osnovnega kapitala.

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 5. 7. 1996
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Srg 390/99 Rg-56
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

MONDIAL CASA, podjetje za medna-
rodno trgovino, d.o.o., Ljubljana, reg. št.
vl. 1/23718/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 16. 6.
1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so: Massimo Maram in Maz-
zucato Sonia, oba Via Liviana 40, Torreglia,
Italija ter Šimetić Franko, Garibaldi 13, Ro-
vinj, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustano-
vitelje v sorazmerju s prevzetimi poslovnimi
deleži.

Zoper sklep ustanoviteljev 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 12. 2. 1999

Srg 5766/98 Rg-57
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

PC PRO MIČUNOVIČ IN OSTALI, Pod-
jetje za trgovino, računalniški inženiring
in storitve, d.n.o., Jurčičeva 11, Vir, Dom-
žale, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu ustanoviteljev z dne 25. 9. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Mičunovič Janko in Pre-
lovšek Mojca, oba Jurčičeva 11, Vir, Dom-
žale, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti izbrisane družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 1999

Srg 5810/98 Rg-58
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

HELIX SP, Zastopstva, projektiranje
in proizvodnja, Ljubljana, d.o.o., preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
viteljev z dne 8. 10. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Tigeli Miran in Tigeli Vi-
da, oba Rusjanov trg 1, Ljubljana, z ustano-
vitvenim kapitalom 1,510.520 SIT, ki prev-

zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti izbrisane družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,510.520 SIT prenese v celoti na ustano-
vitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 1999

Srg 15670/94 Rg-59
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba ARSLES, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Tacenska 97, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 1. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Rajer Darinka, Tacen-
ska 97, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzame obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na Rajer Darinko.

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 2. 7. 1996

Srg 329/99 Rg-60
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

CBS, d.o.o., reg. št. vl. 1/27394/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 21. 12. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je CBS CONMETH BUSI-
NESS SYSTEMS G.M.B.H., Mic-
hael-Walz-Gasse 15, Salzburg, z ustanovi-
tvenim kapitalom 3,000.000 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 ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 1999

Srg 98/05012 Rg-301075
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

98/05012 z dne 7. 1. 1999 pod št. vložka
1/13335/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča spremembo ustanoviteljev in
deležev, prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra s te-
mile podatki:

Firma: FIMA INTERNACIONAL, Finanč-
ni management, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: FIMA INTERNATIO-
NAL, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Breg 12
Osnovni kapital: 188.500 SIT
Ustanovitelji: KWT G.M.B.H., IN-

TERKONTRAKT, Poslovni in finančni inže-
niring, d.o.o. in Potočnik Anton, izstopili
25. 8. 1998.

Sklep skupščine z dne 26. 8. 1998 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja: INTERKONTRAKT, Po-
slovni in finančni inženiring, d.o.o., Heroja
Bračiča 14, Maribor in Anton Potočnik, ml.,
Ulica Pohorskega bataljona 45/a, Zgornja
Polskava.

SLOVENJ GRADEC

Srg 96/99 Rg-55
Družba KORAGAL, specializirana trgo-

vina, d.o.o., Ravne na Koroškem, Dobja
vas 179, reg. št. vl. 1/9569-00, katere
družbenice so: Kolar Marjeta, Konečnik
Breda, Konečnik Katarina, Karpač Mihaela,
Pandel Mira, Jehart-Baloh Darja, Matkovič
Ana, Pušnik Irena, Miler Marija, Konc Nata-
ša, Bricman Martina, Juraja-Dretnik Lidija,
Vravnik Andreja, Švajger Karolina, Oderlap
Elizabeta, Štumberger-Grabner Jožica, Vu-
čič-Selar Renata, Klinkon Katja, Skerlovnik
Marija, Vošner Sonja, Robar Tatjana, Wlody-
ga Slava in Koroška lekarna Ravne na Ko-
roškem, po sklepu skupščine z dne 12. 11.
1998 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzamejo: Koroška
lekarna Ravne na Koroškem; Kolar Marjeta,
Prisoje 64, Prevalje; Konečnik Breda, Tolsti
vrh 168, Ravne na Koroškem; Karpač Mi-
haela, Javornik 65, Ravne na Koroškem;
Pandel Mira, Javornik 51, Ravne na Ko-
roškem; Jehart-Baloh Darja, Meža 154,
Dravograd; Matkovič Ana, Loška 1, Mežica;
Pušnik Irena, Kotlje 210, Ravne na Ko-
roškem; Miler Marija, Vrunčeva 1, Slovenj
Gradec; Konc Nataša, Partizanska 11, Slo-
venj Gradec; Bricman Martina, Šmartno
202, Šmartno pri Slovenj Gradcu; Juraja
Dretnik Lidija, Dobja vas 179, Ravne na
Koroškem; Vravnik Andreja, Robindvor 61,
Dravograd; Švajger Karolina, Brdinje 66,
Ravne na Koroškem; Štumberger-Grabner
Jožica, Otiški vrh 131, Dravograd; Vu-
čič-Selar Renata, Maistrova ulica 9, Slovenj
Gradec; Klinkon Katja, Ul. Pohorskega ba-
taljona 8, Slovenj Gradec; Skerlovnik Mari-
ja, Prisoja 4, Radlje ob Dravi; Vošner Sonja,
Podlipje 6, Muta; Robar Tatjana, Pod go-
njami 123, Prevalje; Konečnik Katarina,
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Ozare 28, Slovenj Gradec; Oderlap Eliza-
beta, Dobja vas 135a, Ravne na Koroškem
in Wlodyga Slava, Kotlje 97, Ravne na Ko-
roškem.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 3. 1999

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 06/02-02400-4/99 Ob-2418
Pravila sindikata z imenom Sindikat de-

lavcev Trgovine Slovenije, Podjetje Trg
Ljubljana, s sedežem Celovška 150,
Ljubljana, se z dnem 26. 2. 1999 hranijo
pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška,
Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 150, z zap. matično
št. 1158155.

Št. 024-1/99-126 Ob-2425
Pravila Zveze svobodnih sindikatov

Slovenije, Sindikata gozdarstva Slove-
nije, Sindikat Gozd, d.d., Ljubljana, Tr-
žaška cesta 2, Ljubljana, sprejeta dne
1. 3. 1999, se hranijo v Upravni enoti Ljub-
ljana, izpostava Vič-Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 126, dne 29. 3.
1999.

Št. 024-4/99-127 Ob-2426
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževa-

nja in znanosti Slovenije, SVIZ, Inštituta
za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana,
se hranijo v Upravni enoti Ljubljana, izposta-
va Vič-Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 127, dne 29. 3.
1999.

Št. 121-4/99-08 Ob-2427
1. Upravna enota Kranj sprejme v hram-

bo pravila o organiziranosti in delovanju
sindikata delavcev Vodnogospodarske-
ga podjetja Kranj.

Sedež sindikata je v Kranju, Ul. Mirka
Vadnova 5.

Pravila o organiziranosti in delovanju sin-
dikata delavcev Vodnogospodarskega pod-
jetja Kranj so z dnem izdaje te odločbe vpi-
sana v evidenco statutov sindikatov pod zap.
št. 157.

2. Z dnem izdaje te odločbe se iz evi-
dence statutov sindikatov izbriše hramba
pravil sindikata Vodnogospodarskega pod-
jetja Kranj, vpisana pod zap. št. 83.

Ob-2423
Pravila sindikata podjetja Agroemona,

d.o.o., s sedežem v Domžalah, Levstiko-

va 39, se hranijo pri Upravni enoti Domža-
le, pod zap. št. 2/99.

Za identifikacijo se določi matična števil-
ka 1182307.

Št. 028-3/99 Ob-2424
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, izpostava Center, Oddelek za občo
upravo, družbene dejavnosti in skupne za-
deve z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov, dne 30. 3. 1999, pod zap. št.
248, z nazivom pravila sindikata družbe, ki
ga je zahtevala pooblaščena oseba sindika-
ta, z imenom: Sindikat delavcev go-
stinstva in turizma Hotel Slon, d.d., krati-
co: Sindikat GIT Hotel Slon, d.d., matično
številko: 1159747 in sedežem: Slovenska
cesta 34, Ljubljana.

Št. 127-4/99 Ob-2428
Ugotovljeno je, da je Sindikat Doma sta-

rejših občanov Novo mesto – Neodvisnost
– KNSS, Novo mesto, Šmihel 1, Novo me-
sto, spremenil ime na Sindikat Doma sta-
rejših občanov Novo mesto – Alternati-
va, Novo mesto, Šmihel 1, 8000 Novo
mesto, ter sprejel nova pravila sindikata z
dne 10. 3. 1999, ki se sprejmejo v hrambo
pri Upravni enoti Novo mesto.

Sprememba imena sindikata in nova pra-
vila sindikata so vpisana v evidenco temelj-
nih aktov sindikatov pod zap. št. 92.

Št. 024-1/98 Ob-2560
Upravna enota Tolmin, Oddelek za gos-

podarstvo z dnem izdaje te odločbe sprej-
me v hrambo statut Centra za izobraže-
vanje in usposabljanje Tolmin-sindikat
zdravstva in socialnega varstva.

Pravila so vpisana v evidenco z dne
30. 3. 1999 pod zap. št. 35 z nazivom sta-
tut Centra za izobraževanje in usposabljanje
Tolmin.

Pravila so vpisana na zahtevo pooblašče-
ne osebe sindikata Center za izobraževanje
in usposabljanje Tolmin, sindikat zdravstva
in socialnega varstva.

Razglasi sodišč

Oklici dedičem

N 5/99-4 R-147
Grah Angela, roj. 21. 3. 1929 v Novem

vrhu 24, Apače, hči Grah Ane, nazadnje sta-
nujoča v Novem vrhu 24, je pogrešana od
leta 1949 (na predlog Grajzler Kristine iz
Novega vrha 9, Gornja Radgona). Skrbnik za
poseben primer je Grajzler Alojz, roj. 21. 3.
1929, stanujoč Novi vrh 4, Zgornja Velka.

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 5. 3. 1999

D 421/98-5 R-136
Fujs Karel, s stalnim prebivališčem

Braunschweig, Altmarktstrasse 15, Nemči-
ja, je umrl dne 31. 3. 1998. Imel je brata

Alojza Fujsa, ki je živel nekje v Kanadi, men-
da pa je že tudi umrl, zapustil pa naj bi dve
hčeri, vendar dedičem niso znana niti ime-
na niti naslovi teh oseb. Sodišče zato s tem
oklicem vabi Alojza Fujsa oziroma njegove
dediče, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.

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

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 2. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije

St 11/98 S-154
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Rentier, d.o.o., Družba za
promet z nepremičninami, Draga 15,
Ljubljana – v stečaju za dne 1. 6. 1999 ob
13.30 v 368/III tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 1999

St 106/93 S-155
To sodišče razpisuje v stečajni zadevi

nad dolžnikom Oprema, Mizarstvo, par-
ketarstvo, plastične mase, p.o., Babno
3, Celje – v stečaju, narok za glavno raz-
delitev stečajne mase, ki bo v sredo, 2.
junija 1999 ob 9. uri v sobi št. 106/I tega
sodišča. Pregled razdelitve stečajne mase
po posameznih upnikih si lahko upniki vpo-
gledajo ob uradnih dnevih v stečajni pisar-
ni tega sodišča, soba št. 123/a, I. nad-
stropje.”

Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 3. 1999

St 12/98 S-156
To sodišče vabi v postopku prisilne po-

ravnave opr. št. St 12/98 nad predlagate-
ljem prisilne poravnave Kmetijsko gozdar-
ska zadruga Dravograd, z.o.o., Meža 21,
Dravograd in njegovimi upniki, upnike na
narok za sklenitev prisilne poravnave, ki bo
dne 19. 5. 1999 ob 9. uri v sobi št. 38 tega
sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije predlagatelja ogledajo v sobi
št. 9 tujakjšnjega sodišča, in sicer ob urad-
nih urah, ki so v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure ter v sredo od 13. do 15.
ure.

Upniki lahko o preldagani prisilni porav-
navi glasujejo tudi pisno. K vlogi, s katero
bodo glasovali, morajo priložiti dokaz, da je
vlogo podpisal zakoniti zastopnik pravne
osebe oziroma pooblaščenec. Pri glasova-
nju se bodo upoštevale samo tiste vloge, ki
jih bo poravnalni senat prejel do konca gla-
sovanja.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 29. 3. 1999
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St 10/98-19 S-157
1. Z dnem 29. 3. 1999 se začne stečaj-

ni postopek nad stečajnim dolžnikom RCS
Gramatex Trgovina na veliko in malo,
d.o.o., Dobrovnik 243.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ul. Ob
progi št. 53.

3. Upnike stečajnega dolžnika se pozi-
va, da z vlogo v dveh izvodih prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva, objave tega oklica.

4. Narok za preizkus terjatev bo pri tem
sodišču v Murski Soboti dne 12. 7. 1999
ob 12. uri v sobi št. 12.

5. Dolžnike stečajnega dolžnika se pozi-
va, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 29. 3. 1999 nabije na oglasno de-
sko sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 3. 1999

St 53/98 S-158
To sodišče je s sklepom St 53/98 z dne

24. 3. 1999 zaradi umika predloga ustavilo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Jagoda, d.o.o., Dolenjska 244, Ljub-
ljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani,
dne 29. 3. 1999

St 2/99 S-159
To sodišče je s sklepom opr. št. St 2/99

z dne 29. 3. 1999 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom INDE – Invalid-
ske delavnice, Predelava termoplastov,
d.d., Ulica 15. maja 6, Koper.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
29. 3. 1999 se poziva, da v roku 30 dni
od objave tega oklica prijavijo svoje ter-
jatve.

Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih, z navedbo firme in sedeža upnika –
prijavitelja, z natančno navedbo firme in se-
deža dolžnika, na katerega se nanaša pri-
javljena terjatev, s pravno podlago terjatve
in njeno višino ter priloženimi dokazili o ob-
stoju terjatve in njeni višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatev v tuji valuti in navedejo njeno
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
29. 3. 1999.

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obre-
sti (pogodbene in zamudne), obračunane
do 29. 3. 1999 in priložijo obračun ob-
resti.

Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po če-
trtem in petem odstavku 43. člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(ZPPSL – Ur. l. RS, št. 67/93, 39/97).

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

Za upravitelja prisilne poravnave je
določen Samo Hladnik iz Kopra, Rozma-
nova 4.

V upniški odbor se imenujejo:
– Občina Koper, Verdijeva 6, Koper,
– OMV Istrabenz, Ferrarska 7, Koper,
– Servis-Biro, Dantejeva 2, Izola,

– Rižanski vodovod Koper, Ul. 15. maja
13, Koper,

– predstavnik sveta delavcev – Jurinčič
Miro.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil objavljen na oglasni deski tukajš-
njega sodišča dne 29. 3. 1999.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 3. 1999

St 8/98-20 S-160
To sodišče je na seji senata dne 31. 3.

1999 pod opr. št. St 8/98 sprejelo nasled-
nji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom
GILTEX TRADING CORP. d.d., Foer-
sterjeva 8, Novo mesto, se začne in za-
ključi, ker premoženje dolžnika ne zadošča
niti za poplačilo stroškov stečajnega po-
stopka.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
GILTEX TRADING COPR. d.d., Foersterje-
va 8, Novo mesto, izbriše iz sodnega regi-
stra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 31. 3. 1999

St 6/99 S-161
To sodišče v Celju objavlja v stečajni

zadevi pod opr. št. St 6/99 sklep z dne
1. 4. 1999:

Začne se stečajni postopek nad dolž-
nikom: SPIK, Družbeno podjetje, servis,
prevozništvo, inženiring, kooperacija
Šentjur,  p.o.,  Cesta  Leona  Do-
brotinška 3, Šentjur.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Sat-
ler Rudi, Goriška 2, Šoštanj.

Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v
Uradnem listu RS ter vpis začetka stečaj-
nega postopka v sodni register pri tem so-
dišču.

Dolžnike se poziva, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike se poziva, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva, objave tega oklica. Vlogo mora-
jo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili
o utemeljenosti prijavljene terjatve in z
navedbo žiro računa ali drugega računa
upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni
postopek v teku, se v prijavi navede so-
dišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa.

Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do
katerega njihova terjatev ne bo krita z loči-
tveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo
navesti v prijavi del premoženja (predmet),
na katerega se nanaša njihov zahtevek. Up-
niki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki
v višini 5% vrednosti prijavljene terjatve, ven-
dar največ 30.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne 7.
julija 1999 ob 8.30 v sobi št. 106/I tukajš-
njega sodišča.

Oklic  o  začetku  stečajnega  postopka
je  bil  nabit  na  oglasno  desko  dne  1. 4.
1999.

Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 4. 1999

St 67/96 S-162
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

67/96 z dne 30. 3. 1999 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom MINKEM, d.o.o.,
Trzin, Špruha 2, IOC Trzin, ker so končana
vsa opravila iz stečajnega postopka.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 1999

St 14/99 S-163
To sodišče je s sklepom z dne 1. 4.

1999 pod opr. št. St 14/99 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Do-
nit Laminati, d.o.o., Cesta komandanta
Staneta 38, Medvode.

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

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

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Stojan Zdolšek, odvetnik iz Ljubljana.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Codis, d.o.o., Železniška 6, Lesce,
– Gender, d.o.o., Cesta kom. Staneta

38, Medvode,
– NLB, d.d., Trg republike 2, Ljubljana,
– Slovenica, d.d., Celovška 206, Ljub-

ljana,
– Ferenčak Boris, Rusjanov trg 2, Ljub-

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

sodišča 1. 4. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 1. 4. 1999

St 20/98 S-164
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 20/98 sklep z dne 1. 4. 1999:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom: ELMI, Podjetje za proizvodnjo elek-
tričnih kavnih aparatov, električnih na-
prav energetike in elektronike, d.o.o.,
Arclin 21/a, Škofja Vas.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Đor-
đevič Branko, Hmeljarska 11, Prebold.

Odredi se objava začetka stečajnega po-
stopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

Dolžnike se poziva, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike se poziva, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo po-
slati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o ute-
meljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v te-
ku, se v prijavi navede sodišče, pred kate-
rim teče postopek in označba spisa.

Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do
katerega njihova terjatev ne bo krita z loči-
tveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo
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navesti v prijavi del premoženja (predmet),
na katerega se nanaša njihov zahtevek. Up-
niki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki
v višini 5% vrednoti prijavljene terjatve, ven-
dar največ 30.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. julija 1999 ob 10. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 1. 4. 1999.

Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 4. 1999

St 13/98-50 S-165
To sodišče je s sklepom opr. št. St

13/98 z dne 12. 3. 1999 in popravnim
sklepom z dne 17. 3. 1999 potrdilo prisil-
no poravnavo nad dolžnikom Kovinska
oprema KO-OP, d.o.o., Podjetje za pro-
izvodnjo kovinskega reprodukcijskega
materiala, Alojza Rabiča 58, Mojstrana
in njegovimi upniki, sprejeta na naroku dne
12. 3. 1999.

Seznam upnikov z njihovimi prijavljenimi
terjatvami in ugotovljenih terjatev ter zne-
skih za poplačilo v denarju so razvidni iz
priloge, ki je sestavni del sklepa.

Terjatev upnikov so razdeljene v nasled-
nje razrede:

1. razred – terjatve ločitvenih in izloči-
tvenih upnikov, za katere se položaj tudi
po potrditvi načrta prisilne poravnave ne
spremeni;

2. razred – terjatve delavcev po drugem
odstavku 160. člena ZPPSL na katere skle-
njena prisilna poravnava ne vpliva;

3. razred – terjatve delavcev, ki se po-
plačajo v petih letih od pravnomočnosti skle-
njene prisilne poravnave z letno obrestno
mero 50% T + 0%;

4. razred – terjatve upnikov, ki so svoje
terjatve konvertirali v lastninski delež;

5. razred – terjatve ostalih upnikov, ki se
poplačajo v roku enega leta v višini 20% z
letno obrestno mero 50% T + 0%.

Potrejena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka in proti upnikom, ki so se po-
stopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.

Sklep o prisilni poravnavi je postal prav-
nomočen dne 27. 3. 1999.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 4. 1999

Izvršbe in zavarovanja

II R 1356/98-8 I-125
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

1356/98 z dne 11. 12. 1998, je bil po-
slovni prostor z oznako L10 in L11, ki se
nahaja v prvi etaži novega prizidka, v neto
izmeri 29,55 m2 in 32 m2, ter poslovni pro-
stor L5, ki se nahaja v pritličju, s površino
32 m2, na parcelni številki 1713/11 k. o.
Dravlje, na lokaciji Stegne 35, Ljubljana, ki
je last dolžnika na podlagi pogodbe o kupo-
prodaji poslovnega prostora kot posamez-
nega dela stavbe z dne 13. 7. 1998 ter
aneksa št. 1 z dne 10. 11. 1998, oba skle-
njena s prodajalcem Iskra Kertec, d.o.o.,

Ljubljana, Stegne 35, z dnem 28. 12.
1998, zarubljen v korist upnika Nova Ljub-
ljanska banka, d.d., Trg republike 2, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 12,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 1999

II R 1358/98-11 I-129
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

1358/98 z dne 24. 12. 1998, je bilo sta-
novanje št. 10, v stanovanjskem bloku v
Ljubljani, Rožičeva 4, last dolžnika do 1/3
in zastaviteljice do 2/3, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 24. 11. 1998,
sklenjene med Matejo Mrgole kot prodajal-
ko ter Bojanom Verijanom in Polono Zu-
panc kot kupcema, z dnem 19. 1. 1999
zarubljeno v korist upnika SKB Banka, d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Št. 360-1/99 Ob-2417
Gasilski zavod Trbovlje, Savinjska cesta

35, 1420 Trbovlje, svet zavoda skladno z
določili statuta razpisuje dela in naloge

direktorja zavoda
Kandidati morajo poleg zakonskih pred-

pisov izpolnjevati naslednje pogoje:
1. dokončana VII. stopnja izobrazbe in

tri leta delovnih izkušenj na področju zašči-
te in reševanja,

2. dokončana VI. stopnja izobrazbe in
pet let delovnih izkušenj na področju zašči-
te in reševanja.

Direktor bo imenovan za štiri leta.
Vloge z dokazili in predloženim progra-

mom dela zavoda pošljite na naš naslov, z
oznako “prijava na razpis”, v osmih dneh po
objavi razpisa.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v dese-
tih dneh po izbiri kandidata.

Gasilski zavod Trbovlje

Ob-2559
Na podlagi sklepa 5. seje sveta Steklar-

ske šole Rogaška Slatina, razpisujemo pro-
sto delovno mesto

pomočnik direktorja Steklarske šole
Rogaška Slatina.

Delovno razmerje z izbranim kandidatom
bo sklenjeno za določen čas, in sicer do
imenovanja ravnatelja Steklarske šole po ob-
javljenem razpisu.

Možni kandidati za zasedbo delovnega
mesta morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– imeti visoko izobrazbo kemijsko-teh-
nološke smeri ali druge tehnične smeri,

– pedagoško andragoško izobrazbo,
– opravljen strokovni izpit,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vo-

dilnih delih in nalogah v steklarski industriji,
– znanje angleškega jezika in
– poznavanje programskih orodij.

Od kandidatov pričakujemo tudi pismeni
predlog programa nadaljnjega razvoja Ste-
klarske šole.

Rok za prijave je 8 dni po objavi proste-
ga delovnega mesta. Prijave se pošljejo na
naslov Steklarske šole.

Steklarska šola Rogaška Slatina

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

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. 196/99 Ob-2406
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov Ilirska Bistri-
ca, Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bistrica, faks
067/42-029.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela na izgrad-
nji II. faze depandanse in adaptacijskih
del v Domu starejših občanov Ilirska Bi-
strica znašajo 183,000.000 SIT.

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

ročila gradbenih del, če je znan: 30. 7.
1999.

5.
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica

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

Razveljavitev

Št. 769/99 Ob-2569
Javni razpis brez omejitev za izbiro naj-

ugodnejšega ponudnika za dobavo
tonfrekvenčnih (MTK) sprejemnikov, objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 11 z dne 19. 2.
1999; Ob-1072, se razveljavi.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana
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Preklic
Javni razpis za dobavo pisarniškega po-

trošnega materiala, Telekoma Slovenije,
d.d., Ljubljana, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999, Ob-2074, št.
11/2-774/89, se prekliče.

Uredništvo

Št. 35201-03/99 Ob-2449
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel.
0602/41-114, faks 0602/43-261, kon-
taktna oseba: Vlado Nikolič.

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

3. a) Kraj dobave: Mestna občina Slo-
venj Gradec, Šolska ulica 5.

b) vrsta in količina blaga, ki ga je treba
dobaviti: dobava podvozja in izdelava
nadgradnje za dva gasilska avtomobila.

Podvozje:
– Mercedes Benz Sprinter 414/35. fur-

gon.
– motor: benzin, 2295 ccm, 105 kw,

skupna teža 4600 kg.
– serijska oprema: servo volan, hidra-

vlične kolutne zavore 4 x, lesen pod v na-
kladnem prostoru, 2 zvočnika in antena, 1
+ 2 sedeža, zimske pnevmatike, brezpre-
gradne stene, zadnja vrata brez stekel, za-
vesice za blato spredaj in zadaj.

– dodatna oprema: gasilska rdeča bar-
va, ojačana baterija, stekla na pomičnih vra-
tih, ABS zavorni sistem z ABD (protiblokirna
zapora diferenciala), stabilizator zadaj.

Nadgradnja podvozja:
– podvozje se skladno s tipizacijo gasil-

skih vozil GZS in normami DIN 15530 16 del
TSF, preuredi v gasilsko vozilo GV - 1, 1+8.

– prostor v kabini: poleg voznika sta v
kabini še dva sedeža. Za kabino mora biti
prostor za moštvo - klop za 2 x po 3 sedeže
in pritrdišči za 4 dihalne aparate. Pod drugo
klopjo mora biti prostor za 500 l rezervoar
za vodo. Prva klop mora biti z dvižnim se-
diščem. Vozilo ima ob predelavi skupno de-
vet sedežev.

– osvetlitev vozila: vozilo se opremi z
ustrezno zvočno in svetlobno signalizacijo,
ustreznimi napisi pripadnosti PGD. Vsi bok-
si in prostori, kjer se hrani oprema morajo
biti ustrezno osvetljeni.

– oprema za reševanje in gašenje: na
zunanjih bokih se vgradijo alu rulete levo in
desno za zapiranje boksov v katerih se bo
shranila oprema na pritrdiščih in v predalih,
skladno s tipizacijo. V zadnjem delu se vgra-
dijo izvlačljive sani za MB in pritrdišče za VT
črpalko.

– lestev: na strehi morajo biti posebna
pritrdišča za trodelno raztegljivo lestev.

– rezervoar za vodo: pod drugo klop se
vgradi 500 l rezervoar za vodo iz nerjaveče
pločevine ter priključkom za polnjenje z zu-
nanje strani vozila. Rezervoar za vodo mora
imeti atest.

Posebne zahteve: vozilo mora imeti
ustrezni A test zaradi predelave in drugo-
stopno homologacijo.

Garancija: za vozilo mora dobavitelj dati
garancijo na kompletnost, kakovost ter teh-
nično brezhibnost:

– za podvozje najmanj 1 leto,
– za nadgradnjo 3 leta.

Servisiranje: dobavitelj se zavezuje nudi-
ti naročniku program rednega vzdrževanja
za vozilo. Če je dobavitelj hkrati serviser,
mora izdati o tem pisno izjavo. Če je servi-
ser kdo drug, mora ponudnik predložiti iz-
virno serviserjevo izjavo.

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik je dolžan dobaviti kompletno vozilo.

č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednost naročila za oba avtomobila
skupno znaša 10,000.000 SIT.

d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naroči-
lo se ne bo oddalo posamično.

4.
5. Rok dobave: tri mesece po podpisu

pogodbe.
6. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko

ponudniki dvignejo razpisno dokumentaci-
jo: Mestna občina Slovenj Gradec, razpisno
dokumentacijo je potrebno dvigniti najmanj
5 dni pred odpiranjem ponudb.

7. Datum in ura do kdaj je potrebno pred-
ložiti ponudbe: 22. 4. 1999 do 15. ure,
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska uli-
ca 5, vložišče - prevzemnica Tanja Meh.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 23. 4. 1999, ob
9. uri, Mestna občina Slovenj Gradec, Šol-
ska ulica 5, sejna soba (1. nadstropje).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti akcept-
ni nalog (d.o.o.) ali trasirano menico (s.p.),
za resnost ponudbe, v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti.

10. Pogoji plačila: naročnik bo dobavi-
telju poravnal kupnino v 30 dneh po doba-
vi vozil.

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:
določeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
smejo odstopiti od ponudbe je datum odpi-
ranja ponudb, po 9. uri.

14. Merila za dodelitev naročila:
– cena, ki pa ni edino merilo za izbiro,
– rok dobave,
– reference,
– garancija,
– ustrezni atesti.
15. Druge informacije o naročilu:
– za ekonomsko komercialni del pri Dar-

ku Sagmeistru, tel. 0602/41-114 (int. 123),
– za tehnični del pri Vladu Nikoliču, tel.

0602/41-114 (int. 131).
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: odločitev o
izboru bo vsem ponudnikom vročena v 14
dneh po odpiranju ponudb.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS: Ur. l.
RS, št. 12, dne 26. 2. 1999, Ob-1190,
obvestilo o izidu pa v Uradnem listu RS, št.
22, z dne 2. 4. 1999.

Mestna občina
Slovenj Gradec

Ob-2468
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Zdravstveni dom Celje,

Gregorčičeva 5, 3000 Celje, tel.
063/434-000, faks 063/441-356.

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

3. (a) Kraj dobave: JZ Zdravstveni dom
Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža he-
matološkega analizatorja.

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

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

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 14

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

14 dni po sklenitvi pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene de-
javnosti celjske regije, Gregorčičeva 3,
3000 Celje (tel. 063/434-615, Jože Ce-
rovšek).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od te objave do 26. 4.
1999, od 8. do 12. ure, vsak delovni dan
od ponedeljka do petka.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 10.000 SIT in se
plača na žiro račun 50700-603-31892.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 4. 5. 1999, z redno
pošto ali osebno do 14. ure in to v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj! – Javni raz-
pis – ponudba za nabavo in montažo hema-
tološkega analizatorja” ter navedbo številke
objave javnega razpisa. Na hrbtni strani ovoj-
nice mora biti označen naslov pošiljatelja.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva 5, 3000 Celje – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 1999 ob 8. uri, v prostorih uprave
Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene de-
javnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, Ce-
lje, I. nadstr.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo brez avansa, pla-
čilo računa najmanj 30 dni po dobavi in
montaži.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
da proti ponudniku ni uveden stečajni po-
stopek, da ima veljavno registracijo, stro-
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kovnost, da ima poravnane davke, da prila-
ga BON 1, 2 ali 3, da spoštuje dobavni rok,
da nudi garancijo, reference in servis. Da
prilaga garancijo za resnost ponudbe in do-
bro izvedbo posla in da soglaša s pogoji
pogodbe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
reference ponudnika, garancija, servisira-
nje, tehnične karakteristike ponujenega
analizatorja glede na zahteve, plačilni po-
goji in cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: (strokovno-tehnične) lahko dobi ponud-
nik v JZ ZD Celje (tel. št. navedena pod
1. točko) pri Mojci Kozmelj, univ. dipl. inž.
kem.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
16 z dne 19. 3. 1999, pod št. 1842.

Zdravstveni dom Celje

Ob-2482
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, Ra-
dlje ob Dravi, tel. 0602/73-072.

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

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

trebno dobaviti: RTG aparat za slikanje
skeleta in pljuč s strojem za avtomatsko
razvijanje RTG filmov.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

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

30. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, tajništvo,
Mariborska 37, Radlje ob Dravi.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 23. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun št.
51860-603-32746.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 4. 1999, do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Radlje ob
Dravi, tajništvo, Mariborska 37, Radlje ob
Dravi.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 4. 1999 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Radlje ob Dravi – sejna soba.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: s pogoji iz razpisne do-
kumentacije.

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

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

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kont. oseba: Sonja Šlager-Malnar.

16., 17.
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi

Št. 160/99-2 Ob-2487
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Novo mesto, Kan-
dijska cesta 4, 8000 Novo mesto,
068/322-116.

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

3. (a) Kraj dobave: Novo mesto, Kandij-
ska c. 4 in enote, razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža raču-
nalniške opreme v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

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

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

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

15. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Novo mesto, Kandijska c.
4, tajništvo, kont. oseba Jelka Fajdiga, No-
vo mesto.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 19. 4. 1999, med
10. in 12. uro, po enodnevni najavi po tele-
faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predloženi potrjen izvod vir-
mana o nakazilu 15.000 SIT na ŽR
52100-603-30715, s pripisom “Javni raz-
pis za računalniško opremo”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 4. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Novo me-
sto, Kandijska c. 4, tajništvo, Novo mesto, v
zaprti kuverti s pripisom “Ponudba za raču-
nalniško opremo”, z navedbo številke Urad-
nega lista RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 1999 ob 8. uri, na naslovu: Zdravstve-
ni dom Novo mesto, Kandijska c. 4, Novo
mesto, sejna soba/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: bančna garancija v višini 5% ocenjene
vrednosti, z veljavnostjo do 30. 5. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji, navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 45 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: samo pisno do 23. 4. 1999 na naslovu
pod 1. točko.

16., 17.
Zdravstveni dom Novo mesto

FŠt. 0404-4/98 Ob-2491
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RS, Varuh človekovih pravic, Dunaj-
ska 56, 1000 Ljubljana, 061/175-00-40.

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

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

trebno dobaviti:
1. predmet naročila: 15 osebnih ra-

čunalnikov (PII 350 MHz, 64 MB RAM, 6
GB trdi disk).

2. predmet naročila: 1 prenosni ra-
čunalnik (PII 300 MHz, 64 MB RAM, 4
GB trdi disk).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj lahko ponudi posamezen predmet jav-
nega naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,500.000 SIT.

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

1. predmet naročila: 4,600.000 SIT,
2. predmet naročila: 900.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
25. 5. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
25. 5. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS,
Varuh človekovih pravic, Dunajska 56, 1000
Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 0 SIT.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 4. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe RS, Varuh človekovih pravic,
Dunajska 56, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 4. 1999 ob 9. uri na naslovu RS Varuh
človekovih pravic, Dunajska 56, 1000 Ljub-
ljana.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo najmanj v 30
dnevnem plačilnem roku.
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: določeno 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:
določeno v razpisni dokumentaciji.

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

način uporabe meril – 21. člen ZJN: merila
za dodelitev naročila so navedena v razpisni
dokumentaciji.

15., 16., 17.
RS, Varuh človekovih pravic

Št. 001-2-108/99 Ob-2503
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fa-
kulteta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3,
Domžale, faks 061/721-005.

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

3. (a) Kraj dobave: BF, PRC Logatec,
Rovtarska c. 38, Logatec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: traktor s kabino 110-120
kW, zahodnoevropske proizvodnje.

Ocenjena vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

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

15. 6. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bio-
tehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko,
Groblje 3, Domžale.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 30. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT na žiro račun:
50120-609-10290 – za razpis.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 4. 5. 1999 do 8.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Bioteh-
niška fakulteta, Oddelek za zootehniko,
Groblje 3, Domžale.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 1999 ob 10. uri v sejni sobi Oddelka
za zootehniko.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% po-
nudbene cene z veljavnostjo 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: razvidno iz razpisne do-
kumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: razvidno iz raz-
pisne dokumentacije.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
rok dobave, garancije, servis, sodelovanje
pri opremljanju PRC Logatec, za potrebe
praktičnega pouka študentov.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije dobite pri Jožetu
Čehu do 30. 4. 1999, vsak dan od 8. do
10. ure na tel. 061/717-861 ali
061/790-232.

16., 17.
Univerza v Ljubljani,

Biotehniška fakulteta

Št. 253 Ob-2474
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40,
Izola, tel. 066/606-305.

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

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

trebno dobaviti: kurilno olje.
(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:
45,000.000 SIT.

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

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

31. 5. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Izola, Biserka Benedet-
ti, tel. 066/606-306, po predhodni najavi.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 16. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 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 30. 4. 1999 do 10.
ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 4. 1999 ob 11. uri v sejni sobi na na-
slovu 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 kvalifika-
cijami za opravljanje tovrstne dejavnosti. Po-
nudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane vse davčne in druge z zakonom
določene obveznosti. Podrobnejše zahteve
so podane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do dneva, ki je oprede-
ljen za 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 naroči-
lu: dodatne informacije o naročilu se dobi na
naslovu naročnika pri Rudi Benko, dipl. ek.

16., 17.
Splošna bolnišnica Izola

Ob-2517
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
061/178-33-11, faks 061/133-10-31.

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

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za gospo-
darske dejavnosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški, računalniški
ter potrošni material (obsežnejši opis je
sestavni del razpisne dokumentacije).

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

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

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

cesivno po potrebi naročnika.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za gospodar-
ske dejavnosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana, od
8. do 12. ure v sprejemni pisarni ministrstva,
soba št. 6.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo z dokazilom o plačilu je možno dvigniti
vsak delovni dan od 29. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom ali
splošno položnico na ŽR proračuna RS, št.
50100-630-10014, sklic na št.
18-21113-7141009.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo oddane do 30. 4. 1999 v
sprejemno pisarno Ministrstva za gospodar-
ske dejavnosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana, do
12. ure ali na pošto. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Po-
nudba – Ne odpiraj”, številko objave tega
javnega razpisa ter z navedbo predmeta na-
ročila “Ponudba za dobavo pisarniškega,
računalniškega in potrošnega materiala”,
polnim naslovom naročnika in naslovom po-
nudnika na zadnji strani kuverte.



Stran 1782 / Št. 23-24 / 10. 4. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za gospodarske dejavnosti, Kotniko-
va 5/II, Ljubljana, sprejemna pisarna mini-
strstva, soba 6.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 1999 ob 12. uri v mali sejni sobi Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti, Kotniko-
va 5/II, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: finančna zavarovanja za resnost
ponudbe v tem postopku niso zahtevana.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira iz sredstev proračuna RS v skladu z
veljavnim zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije.

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

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

– izpis, iz sodnega registra z veljavno
registracijo podjetja. V primeru izbora po-
nudnik predloži overovljen izpis iz sodnega
registra,

– dokazila o finančnem stanju ponudni-
ka obrazca BON 1, BON 2 in BON 3 (ne
starejši od 3 mesecev),

– izpolnjen obrazec izjave ponudnika, da
z njegove strani ni zakonskih ovir oziroma
prepovedi za sklenitev pogodbe,

– izpolnjen obrazec izjave ponudnika, da
sprejema pogoje razpisne dokumentacije,

– izpolnjen vzorec pogodbe,
– izpolnjen obrazec predračuna,
– referenčna lista ponudnika,
– veljavni cenik ponudnika,
– v primeru izbora bo ponudnik moral

predložiti potrdilo okrožnega sodišča, da
proti njemu ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečajni ali likvidacijski postopek.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik ne mo-
re odstopiti od ponudbe po datumu javnega
odpiranja ponudb to je 4. 5. 1999.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: iz ocenjevanja bodo izločene nepopol-
ne ponudbe. Za nepopolne se štejejo po-
nudbe, ki ne bodo obsegale vseh v javnem
razpisu, v razpisni dokumentaciji in navodi-
lih ponudniku zahtevanih sestavin. Naroč-
nik si pridržuje pravico sklenitve pogodb z
več ponudniki. Najcenejši ponudnik hkrati
ne predstavlja najugodnejšega ponudnika.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v zakon-
skem roku. Kontaktna oseba naročnika je
Katja Srebot, tel. 061/178-33-09.

16., 17.
Ministrstvo za gospodarske

dejavnosti

Št. 8174/1999/675 Ob-2519
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdriho-
va 2, Ljubljana, telefaks št. 061/174-24-32.

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

3. (a) Kraj dobave oziroma izvedbe del:
Elektro - Slovenija, d.o.o., RTP Podlog.

(b) Količina blaga, obseg gradbenih del
in vrsta storitev: izvedba gradbenih in
obrtniških del (vse ostale podrobnosti
so razvidne iz razpisne dokumentacije,
ki je na razpolago na vpogled na naslo-
vu naročnika).

(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo upo-
števal ponudbo za celoten obseg razpisa-
nih del, delne in variantne ponudbe ne bo-
do obravnavane.

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

(d)
4. Predvideni začetek del: junij 1999.
5. Predvideni zaključek del: oktober

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, sektor za investicije, soba 2
C.1,3, kont. oseba Andreja Mihevc.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 16. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 63.900 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 5. 1999 do 9.30.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 1999 ob 10. uri, pri naročniku, sej-
na soba B IV. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1,700.000 SIT, bančna garanci-
ja za resnost ponudbe, trajanje veljanvosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

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

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

– bančno garancijo za resnost po-
nudbe,

– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– registracijo podjetja pri pristojnem or-

ganu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),

– odločbo – dovoljenje občinskega or-
gana za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met razpisa (datum overovitve ne sme biti
starejši od 90 dni),

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali

podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,

– potrjene reference ponudnika (na ob-
jektih za zunanje naročnike in na objektih
ELES-a),

– izjavo ponudnika o sposobnosti in us-
posobljenosti izvedbe predmeta naročila,

– podatki o že sklenjenih pogodbah za
tovrstna dela, iz katerih je razvidna stopnja
gotovosti del in zasedenost oziroma razpo-
ložljivost kadrovskih kapacitet, ki bodo so-
delovali pri izvedbi tega naročila,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje – ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa niso bili obsojeni za-
radi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),

– pisna dokazila in informacije iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s po-
trebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami (pogodbe med ponudnikom in
principali ali zastopniki, ali druge listine, iz
katerih so razvidni nosilci garancije in po-
nudnikovi pogoji za vzdrževanje predmeta
pogodbe v Republiki Sloveniji),

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-
ga sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju,

– pisne izjave vseh svojih v ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji javnega razpisa, da je ponud-
nik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle poslovne obveznosti,

– certifikat ISO 9000 (če ponudnik uve-
ljavlja točke po merilu),

– potrdilo Ministrstva za finance – davč-
ne  uprave,  da  ponudnik  nima  evidenti-
ranih neporavnanih davkov in drugih daja-
tev (datum potrdila ne sme biti starejši od
90 dni),

– potrdilo okrožnega sodišča, da ponud-
nik ni plačilno nezmožen, pod prisilno upra-
vo, v stečaju, v likvidaciji, da njegovo poslo-
vanje ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da njegovo
poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo
ustavljen (datum potrdila ne sme biti starejši
od 90 dni),

– z manjkajočimi podatki izpolnjeno po-
godbo, parafirano na vsaki strani in podpi-
sano,

– izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

– parafiran vzorec menične izjave v pri-
meru, da ima ponudnik v svoji ponudbi vklju-
čenega podizvajalca,

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 24. 6. 1999.

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

– skupna ponudbena cena (58% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– ISO standard (4% delež),
– potrjene pozitivne reference (35%

delež).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
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15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih kont. oseba naročnika Ciril
Bogataj, tel. 061/174-25-77, faks
061/174-24-32.

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

Št. 8120/1999/678 Ob-2520
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdriho-
va 2, Ljubljana, telefaks št. 061/174-24-42.

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

3. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: Elektro - Slovenija, d.o.o., RTP - Ljub-
ljana.

(b) Količina blaga, obseg gradbenih del
in vrsta storitev: dobava kompozitnih izo-
latorjev s pripadajočo obešalno opremo
(vse ostale podrobnosti so razvidne iz
razpisne dokumentacije, ki je na razpo-
lago na vpogled na naslovu naročnika).

(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo upo-
števal ponudbo za celoten obseg razpisa-
nih del in dobav, delne in variantne ponud-
be ne bodo obravnavane.

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

(d)
4. Predviden začetek del: maj 1999.
5. Predvideni zaključek del: avgust

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževanje,
soba 22/IV pri Mojci Ferleš.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 20. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.975 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 5. 1999 do 9.30.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 1999 ob 10. uri, pri naročniku, sejna
40/IV.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1,200.000 SIT, bančna garanci-
ja za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

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

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

– bančno garancijo za resnost ponudbe,

– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– registracijo podjetja pri pristojnem or-

ganu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa (datum overovitve
ne sme biti starejši od 90 dni),

– reference ponudnika (na objektih za
zunanje naročnike in na objektih ELES-a),

– reference redno zaposlenih strokov-
njakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pred-
meta tega razpisa;

– z manjkajočimi podatki izpolnjeno po-
godbo, parafirano na vsaki strani in podpi-
sano,

– izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

– parafiran obrazec menične izjave,
– parafiran vzorec bančne garancije za

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec bančne garancije za

odpravo napak v garancijskem roku,
– potrdilo Ministrstva za finance – Davč-

ne uprave, da ponudnik nima evidentiranih
neporavnanih davkov in drugih dajatev (da-
tum potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za pravosodje – ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa niso bili obsojeni za-
radi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),

– potrdilo okrožnega sodišča, da ponud-
nik ni plačilno nezmožen, pod prisilno upra-
vo, v stečaju, v likvidaciji, da njegovo poslo-
vanje ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da njegovo
poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo
ustavljen (datum potrdila ne sme biti starejši
od 90 dni),

– pisna dokazila in informacije iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s po-
trebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami (pogodbe med ponudnikom in
principali ali zastopniki, ali druge listine, iz
katerih so razvidni nosilci garancije in po-
nudnikovi pogoji za vzdrževanje predmeta
pogodbe v RS),

– izjavo ponudnika o sposobnosti in us-
posobljenosti izvedbe predmeta naročila,

– dokazilo, da je oprema oziroma stori-
tev domačega porekla v primeru, da ponud-
nik želi uveljavljati preference domačega po-
nudnika,

– dokazila o zagotavljanju kvalitete.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: 18. 6. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena (70% delež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– pozitivne reference ponudnika za do-

bavo kompozitnih izolatorjev s pripadajočo
obešalno opremo na objektih ELES-a (10%
delež),

– pozitivne reference proizvajalca kom-
pozitnih izolatorjev s pripadajočo obešalno
opremo na objektih ELES-a (17% delež).

Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih kont. oseba naročnika Janez
Jakše, tel. 061/174-25-47, faks
061/174-24-42.

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

Ob-2536
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Otona Župančiča, Parmska 41,
1000 Ljubljana.

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

3. (a) Kraj dobave: Vrtec Otona Župan-
čiča, Parmska 41, 1000 Ljubljana.

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

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
43,278.000 SIT.

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

1. mleko in mlečni izdelki –
6,030.000 SIT,

2. meso in mesni izdelki –
13,900.000 SIT,

3. ribe in konzervirane ribe –
403.000 SIT,

4. jajca – 338.000 SIT,
5. olja in izdelki – 1,090.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –

9,140.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje – 1,442.000 SIT,
8. sadni sokovi – 1,220.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –

1,189.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –

1,397.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi – 5,581.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –

1,548.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave blaga v letu 1999, 2000 do
30. 6. 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vr-
tec Otona Župančiča, Parmska 41, 1000
Ljubljana – tajništvo vrtca.



Stran 1784 / Št. 23-24 / 10. 4. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 5. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 50103-603-45590.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 5. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtec Otona Župančiča, Parm-
ska 41, 1000 Ljubljana – tajništvo vrtca.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 1999 ob 10. uri, v prostorih Vrtca Oto-
na Župančiča, Parmska 41, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe, z veljav-
nostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. Bančna garancija mora biti veljavna
do 24. 6. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
bavitelj, z možnostjo sodelovanja podizva-
jalcev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

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

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

morejo umakniti ponudbe: 7. 5. 1999 do
12. ure.

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

– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

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

čilu: dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
niku: Vrtec Otona Župančiča, Parmska 41,
1000 Ljubljana, pri vodji prehrane Ankici
Maglič, tel. 061/448-848, faks
061/446-901.

16., 17.
Vrtec Otona Župančiča

Ob-2537
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Ve-

trinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
062/222-241.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, Ve-
trinjska ul. 2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izolatorji, opornice in
obesni material.

(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
naslednjih skupinah: specifikacije znotraj
skupin so razvidne iz razpisne dokumenta-
cije: A) izolator podporni; B) izolator s pol-
nim jedrom; C) izolator kapasti; D) obesni
material; E) opornik ravni; F-1) izolator pod-
porni; F-2) izolator zatezni; G-1) opornik kri-
vi in ravni; G-2) opornik zatezni; H-1) izola-
tor podporni; H-2) skoznik PDC.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
94,600.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: A) izo-
lator podporni: 10,000.000 SIT; B) izolator
s polnim jedrom: 2,000.000 SIT; C) izola-
tor kapasti: 4,000.000 SIT; D) obesni ma-
terial: 14,000.000 SIT; E) opornik ravni:
2,500.000 SIT; F-1) izolator podporni:
2,800.000 SIT; F-2) izolator zatezni:
2,400.000 SIT; G-1) opornik krivi in ravni:
3,600.000 SIT; G-2) opornik zatezni:
2,300.000 SIT; H-1) izolator podporni:
1,000.000 SIT; H-2) skoznik PDC:
50,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave blaga v letu 1999 in 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na sedežu podjetja: Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2, v vložišču, soba 114,
prvo nadstropje, naslednji delovni dan po
objavi v Uradnem listu RS.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago do 5. 5. 1999, vsak
dan med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije v vi-
šini 10.000 SIT. Način plačila: virmansko,
na račun št. 51800-601-22802 ali na bla-
gajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudb
je 30 dni. Pri ocenjevanju bodo upoštevane
vse ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 10. 5. 1999 do 12. ure. Zaprte
kuverte s ponudbo morajo biti v levem spod-
njem kotu označene z “Ne odpiraj – Ponud-
ba – Javni razpis – Izolatorji”. Ponudbe mo-
rajo biti zapečatene. Navedena mora biti
tudi številka objave v Uradnem listu RS in
predmet javnega razpisa.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Maribor, Vetrinjska ul. 2, soba 114, prvo
nadstropje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 5. 1999 ob

13. uri, v prostorih Elektro Maribor, Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
od ocenjene vrednosti javnega naročila ali
dela javnega naročila, za katerega daje po-
nudbo.

Veljavnost bančne garancije: 90 dni.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 100% plačilo v roku 60
dni po primopredaji dobavljenega blaga.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba. Na
razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe
iz Republike Slovenije, ki razpolagajo s po-
trebnimi avtorskimi pravicami.

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

13. Datum, do katerega ponudniki lahko
umaknejo ponudbo: do 10. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena;
kakovost; reference; plačilni pogoj; garan-
cijski rok; odzivnost.

Merila so podrobno opisana in prikaza-
na v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: poda jih kontaktna oseba naročnika:
Milan Nežmah, tel. 062/22-00-127, do
5. 5. 1999, od 8. do 11. ure, vsak delov-
nik.

Revizija postopka pri posamezni skupini
razpisanega blaga ne zadrži izvršitve sklepa
pri ostalih skupinah blaga.

16., 17.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor

Ob-2538
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, 2000 Maribor, faks
062/222-241.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, Ve-
trinjska ul. 2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: osebna zaščitna sredstva

Količina in ostale podrobnosti so razvid-
ne 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 tudi
po naslednjih skupinah: A) čevlji; B) škornji;
C) obleke; D) dežne obleke; E) rokavice; F)
čelade; G) sredstva za higieno; (specifikaci-
je znotraj skupin so razvidne iz razpisne do-
kumentacije).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
52,000.000 SIT.
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(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: A) čev-
lji: 11,000.000 SIT; B) škornji: 2,500.000
SIT; C) obleke: 16,000.000 SIT; D) dežne
obleke: 15,000.000 SIT; E) rokavice:
4,000.000 SIT; F) čelade: 5,000.000 SIT;
G) sredstva za higieno: 3,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave blaga v letu 1999 in 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na sedežu podjetja: Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2, v vložišču, soba 114,
prvo nadstropje, naslednji delovni dan po
objavi v Uradnem listu RS.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago do 5. 5. 1999, vsak
dan med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije v vi-
šini 10.000 SIT. Način plačila: virmansko,
na račun št. 51800-601-22802 ali na bla-
gajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudb
je 30 dni. Pri ocenjevanju bodo upoštevane
vse ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 10. 5. 1999 do 12. ure. Zaprte
kuverte s ponudbo morajo biti v levem spod-
njem kotu označene z “Ne odpiraj – Ponud-
ba – Javni razpis – Osebna zaščitna sredst-
va”. Ponudbe morajo biti zapečatene. Na-
vedena mora biti tudi številka objave v Urad-
nem listu RS in predmet javnega razpisa.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Maribor, Vetrinjska ul. 2, soba 114, prvo
nadstropje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 5. 1999 ob
13. uri, v prostorih Elektro Maribor, Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
od ocenjene vrednosti javnega naročila ali
dela javnega naročila, za katerega daje po-
nudbo.

Veljavnost bančne garancije: 90 dni.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 100% plačilo v roku 60
dni po primopredaji dobavljenega blaga.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba. Na
razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe
iz Republike Slovenije, ki razpolagajo s po-
trebnimi avtorskimi pravicami.

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

13. Datum, do katerega ponudniki lahko
umaknejo ponudbo: do 10. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena;
reference; plačilni pogoj; odzivnost; kvaliteta.

Merila so podrobno opisana in prikaza-
na v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: poda jih kontaktna oseba naročnika:
Milan Nežmah, tel. 062/22-00-127, do 5. 5.
1999, od 8. do 11. ure, vsak delovnik.

Revizija postopka pri posamezni skupini
razpisanega blaga ne zadrži izvršitve sklepa
pri ostalih skupinah blaga.

16., 17.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor

Ob-2539
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, 2000 Maribor, faks
062/222-241.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, Ve-
trinjska ul. 2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kabli, kabelski pribor in
cevi.

(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
naslednjih skupinah: specifikacije znotraj
skupin so razvidne iz razpisne dokumenta-
cije: A) kabel XHE; B-1) kabel PPOO-Y;
B-2) kabel PPOO-A; B-3) kabel PPOO-AY;
C1) kabel XOO-A; C-2) kabel XOO-(AIČ) –
A3); D) čevlji kabelski; E) kabelske spojke
za NN; F) kabelske spojke za 12/20kV; G)
sponke odcepne; H) cevi plastične PC/E.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
148,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: A) ka-
bel XHE: 10,000.000 SIT; B-1) kabel
PPOO-Y: 25,000.000 SIT; B-2) kabel
PPOO-A: 34,000.000 SIT; B-3) kabel
PPOO-AY; C1) kabel XOO-A: 10,000.000
SIT; C-2) kabel XOO-(AIČ) – A3):
34,000.000 SIT; D) čevlji kabelski:
4,000.000 SIT; E) kabelska spojka:
5,600.000 SIT; F) kabelska spojka za
12/20kV: 9,000.000 SIT; G) sponka od-
cepna: 10,000.000 SIT; H) cev plastična
PC/E: 6,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave blaga v letu 1999 in 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na sedežu podjetja: Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2, v vložišču, soba 114,
prvo nadstropje, naslednji delovni dan po
objavi v Uradnem listu RS.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago do 5. 5. 1999, vsak
dan med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije v vi-

šini 10.000 SIT. Način plačila: virmansko,
na račun št. 51800-601-22802 ali na bla-
gajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudb
je 30 dni. Pri ocenjevanju bodo upoštevane
vse ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 10. 5. 1999 do 12. ure. Zaprte
kuverte s ponudbo morajo biti v levem spod-
njem kotu označene z “Ne odpiraj – Ponud-
ba – Javni razpis – Kabli”. Ponudbe morajo
biti zapečatene. Navedena mora biti tudi
številka objave v Uradnem listu RS in pred-
met javnega razpisa.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Elektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Maribor, Vetrinjska ul. 2, soba 114, prvo
nadstropje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 5. 1999 ob
9.30, v prostorih Elektro Maribor, Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
od ocenjene vrednosti javnega naročila ali
dela javnega naročila, za katerega daje po-
nudbo.

Veljavnost bančne garancije: 90 dni.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 100% plačilo v roku 60
dni po primopredaji dobavljenega blaga.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba. Na
razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe
iz Republike Slovenije, ki razpolagajo s po-
trebnimi avtorskimi pravicami.

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

13. Datum, do katerega ponudniki lahko
umaknejo ponudbo: do 10. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena;
kakovost; reference; plačilni pogoj; garan-
cijski rok; odzivnost.

Merila so podrobno opisana in prikaza-
na v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: poda jih kontaktna oseba naročnika:
Milan Nežmah, tel. 062/22-00-127, do
5. 5. 1999, od 8. do 11. ure, vsak delov-
nik.

Revizija postopka pri posamezni skupini
razpisanega blaga ne zadrži izvršitve sklepa
pri ostalih skupinah blaga.

16., 17.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor

Ob-2540
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za di-
stribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska
ul. 2, 2000 Maribor, faks 062/222-241.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, Ve-
trinjska ul. 2.

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

(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
naslednjih skupinah: specifikacije znotraj
skupin so razvidne iz razpisne dokumenta-
cije: A) blok stikalni; B) celica SN; C) ločil-
nik; D) ločilnik odklopni; E) odvodnik; F)
oprema za daljinsko krmiljeno stikalo; G)
odklopnik SF6, 110 kV.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
138,500.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: A) blok
stikalni: 8,000.000 SIT; B) 3,000.000 SIT;
C) ločilnik: 6,500.000 SIT; D) ločilnik od-
klopni: 15,000.000 SIT; E) odvodnik:
10,000.000 SIT; F) oprema za daljinsko
krmiljeno stikalo: 26,000.000 SIT; G) od-
klopnik: 60,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave blaga v letu 1999 in 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na sedežu podjetja: Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2, v vložišču, soba 114,
prvo nadstropje, naslednji delovni dan po
objavi v Uradnem listu RS.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago do 5. 5. 1999, vsak
dan med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije v vi-
šini 10.000 SIT. Način plačila: virmansko,
na račun št. 51800-601-22802 ali na bla-
gajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudb
je 30 dni. Pri ocenjevanju bodo upoštevane
vse ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 10. 5. 1999 do 12. ure. Zaprte
kuverte s ponudbo morajo biti v levem spod-
njem kotu označene z “Ne odpiraj – Ponud-
ba – Javni razpis – Stikalne naprave”. Po-
nudbe morajo biti zapečatene. Navedena
mora biti tudi številka objave v Uradnem
listu RS in predmet javnega razpisa.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Elektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Maribor, Vetrinjska ul. 2, soba 114, prvo
nadstropje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 5. 1999 ob
7.30, v prostorih Elektro Maribor, Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ocenjene vrednosti javnega naročila ali dela
javnega naročila, za katerega daje ponudbo.

Veljavnost bančne garancije: 90 dni.

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba. Na
razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe
iz Republike Slovenije, ki razpolagajo s po-
trebnimi avtorskimi pravicami.

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

13. Datum, do katerega ponudniki lahko
umaknejo ponudbo: do 10. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena;
kakovost; reference; plačilni pogoj; garan-
cijski rok; odzivnost.

Merila so podrobno opisana in prikaza-
na v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: poda jih kontaktna oseba naročnika:
Milan Nežmah, tel. 062/22-00-127, do 5. 5.
1999, od 8. do 11. ure, vsak delovnik.

Revizija postopka pri posamezni skupini
razpisanega blaga ne zadrži izvršitve sklepa
pri ostalih skupinah blaga.

16., 17.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor

Ob-2541
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, 2000 Maribor, faks
062/222-241.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, Ve-
trinjska ul. 2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: transformatorske postaje.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj
se lahko poteguje za naročilo po naslednjih
skupinah: specifikacije znotraj skupin so raz-
vidne iz razpisne dokumentacije: A) na be-
tonskem drogu; B) podkletena; C) točkovno
temeljna; D) v pločevinastem ohišju.

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

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: A) na
betonskem drogu: 10,000.000 SIT; B) pod-
kletena: 2,500.000 SIT; C) točkovno te-
meljna: 4,500.000 SIT; D) v pločevinastem
ohišju: 3,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave blaga v letu 1999 in 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na sedežu podjetja: Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2, v vložišču, soba 114,

prvo nadstropje, naslednji delovni dan po
objavi v Uradnem listu RS.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago do 5. 5. 1999, vsak
dan med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije v vi-
šini 10.000 SIT. Način plačila: virmansko,
na račun št. 51800-601-22802 ali na bla-
gajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudbe
je 30 dni. Pri ocenjevanju bodo upoštevane
vse ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 10. 5. 1999 do 12. ure. Zaprte
kuverte s ponudbo morajo biti v levem spod-
njem kotu označene z “Ne odpiraj – Ponud-
ba – Javni razpis – Postaje”. Ponudbe mo-
rajo biti zapečatene. Navedena mora biti
tudi številka objave v Uradnem listu RS in
predmet javnega razpisa.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Elektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Maribor, Vetrinjska ul. 2, soba 114, prvo
nadstropje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 5. 1999 ob
12. uri, v prostorih Elektro Maribor, Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ocenjene vrednosti javnega naročila ali dela
javnega naročila, za katerega daje ponudbo.

Veljavnost bančne garancije: 90 dni.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 100% plačilo v roku 60
dni po primopredaji dobavljenega blaga.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba. Na
razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe
iz Republike Slovenije, ki razpolagajo s po-
trebnimi avtorskimi pravicami.

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

13. Datum, do katerega ponudniki lahko
umaknejo ponudbo: do 10. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena;
kakovost; reference; plačilni pogoj; garan-
cijski rok; odzivnost.

Merila so podrobno opisana in prikaza-
na v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: poda jih kontaktna oseba naročnika:
Milan Nežmah, tel. 062/22-00-127, do 5. 5.
1999, od 8. do 11. ure, vsak delovnik.

Revizija postopka pri posamezni skupini
razpisanega blaga ne zadrži izvršitve sklepa
pri ostalih skupinah blaga.

16., 17.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor
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Ob-2542
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, 2000 Maribor, faks
062/222-241.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, Ve-
trinjska ul. 2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: drogovi, konzole, drogov-
niki.

(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
naslednjih skupinah: specifikacije znotraj
skupin so razvidne iz razpisne dokumentac-
ije: A) drogovi impregnirani; B) drogovi ko-
stanjevi; C) drogovi betonski in konzole; D)
drogovniki.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
130,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: A) dro-
govi impregnirani: 10,000.000 SIT; B) dro-
govi kostanjevi: 73,000.000 SIT; C) drogo-
vi betonski in konzole: 30,000.000 SIT; D)
drogovniki: 17,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave blaga v letu 1999 in 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na sedežu podjetja: Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2, v vložišču, soba 114,
prvo nadstropje, naslednji delovni dan po
objavi v Uradnem listu RS.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago do 5. 5. 1999, vsak
dan med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije v vi-
šini 10.000 SIT. Način plačila: virmansko,
na račun št. 51800-601-22802 ali na bla-
gajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudb
je 30 dni. Pri ocenjevanju bodo upoštevane
vse ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 10. 5. 1999 do 12. ure. Zaprte
kuverte s ponudbo morajo biti v levem spod-
njem kotu označene z “Ne odpiraj – Ponud-
ba – Javni razpis – Drogovi”. Ponudbe mo-
rajo biti zapečatene. Navedena mora biti
tudi številka objave v Uradnem listu RS in
predmet javnega razpisa.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Elektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Maribor, Vetrinjska ul. 2, soba 114, prvo
nadstropje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 5. 1999 ob
10. uri, v prostorih Elektro Maribor, Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-

nudbe: ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ocenjene vrednosti javnega naročila ali dela
javnega naročila, za katerega daje ponudbo.

Veljavnost bančne garancije: 90 dni.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 100% plačilo v roku 60
dni po primopredaji dobavljenega blaga.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba. Na
razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe
iz Republike Slovenije, ki razpolagajo s po-
trebnimi avtorskimi pravicami.

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

13. Datum, do katerega ponudniki lahko
umaknejo ponudbo: do 10. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena;
kakovost; reference; plačilni pogoj; garan-
cijski rok; odzivnost.

Merila so podrobno opisana in prikaza-
na v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: poda jih kontaktna oseba naročnika:
Milan Nežmah, tel. 062/22-00-127, do 5. 5.
1999, od 8. do 11. ure, vsak delovnik.

Revizija postopka pri posamezni skupini
razpisanega blaga ne zadrži izvršitve sklepa
pri ostalih skupinah blaga.

16., 17.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor

Ob-2543
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, 2000 Maribor, faks
062/222-241.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, Ve-
trinjska ul. 2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: varovalke in nosilci varo-
valk.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj
se lahko poteguje za naročilo po naslednjih
skupinah: specifikacije znotraj skupin so raz-
vidne iz razpisne dokumentacije: A) vložek
varovalni 500 V; B) vložek varovalni 24 kV;
C) nosilci varovalk 500 V in 24 kV.

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

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: A) vlo-
žek varovalni: 6,000.000 SIT; B) vložek va-
rovalni: 4,200.000 SIT; C) podnožje varo-
valno: 4,800.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave blaga v letu 1999 in 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na sedežu podjetja: Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2, v vložišču, soba 114,
prvo nadstropje, naslednji delovni dan po
objavi v Uradnem listu RS.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago do 5. 5. 1999, vsak
dan med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije v vi-
šini 10.000 SIT. Način plačila: virmansko,
na račun št. 51800-601-22802 ali na bla-
gajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudbe
je 30 dni. Pri ocenjevanju bodo upoštevane
vse ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 10. 5. 1999 do 12. ure. Zaprte
kuverte s ponudbo morajo biti v levem spod-
njem kotu označene z “Ne odpiraj – Ponud-
ba – Javni razpis – Varovalke”. Ponudbe
morajo biti zapečatene. Navedena mora biti
tudi številka objave v Uradnem listu RS in
predmet javnega razpisa.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Elektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Maribor, Vetrinjska ul. 2, soba 114, prvo
nadstropje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 5. 1999 ob
8. uri, v prostorih Elektro Maribor, Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
od ocenjene vrednosti javnega naročila ali
dela javnega naročila, za katerega daje po-
nudbo.

Veljavnost bančne garancije: 90 dni.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 100% plačilo v roku 60
dni po primopredaji dobavljenega blaga.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba. Na
razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe
iz Republike Slovenije, ki razpolagajo s po-
trebnimi avtorskimi pravicami.

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

13. Datum, do katerega ponudniki lahko
umaknejo ponudbo: do 10. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena;
kakovost; reference; plačilni pogoj; garan-
cijski rok; odzivnost.

Merila so podrobno opisana in prikaza-
na v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: poda jih kontaktna oseba naročni-
ka: Milan Nežmah, tel. 062/22-00-127,
do 5. 5. 1999, od 8. do 11. ure, vsak
delovnik.
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Revizija postopka pri posamezni skupini
razpisanega blaga ne zadrži izvršitve sklepa
pri ostalih skupinah blaga.

16., 17.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor

Ob-2544
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za di-
stribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska
ul. 2, 2000 Maribor, faks 062/222-241.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, Ve-
trinjska ul. 2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vijačni in ozemljitveni ma-
terial.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj
se lahko poteguje za naročilo po naslednjih
skupinah: specifikacije znotraj skupin so raz-
vidne iz razpisne dokumentacije: A) vijačni
material; B) ozemljitveni material.

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

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: A) vi-
jačni material: 6,800.000 SIT; B) ozemlji-
tveni material: 8,200.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave blaga v letu 1999 in 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na sedežu podjetja: Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2, v vložišču, soba 114,
prvo nadstropje, naslednji delovni dan po
objavi v Uradnem listu RS.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago do 5. 5. 1999, vsak
dan med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije v vi-
šini 10.000 SIT. Način plačila: virmansko,
na račun št. 51800-601-22802 ali na bla-
gajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudbe
je 30 dni. Pri ocenjevanju bodo upoštevane
vse ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 10. 5. 1999 do 12. ure. Zaprte
kuverte s ponudbo morajo biti v levem spod-
njem kotu označene z “Ne odpiraj – Ponud-
ba – Javni razpis – Vijaki”. Ponudbe morajo
biti zapečatene. Navedena mora biti tudi
številka objave v Uradnem listu RS in pred-
met javnega razpisa.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Elektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Maribor, Vetrinjska ul. 2, soba 114, prvo
nadstropje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 5. 1999 ob
13. uri, v prostorih Elektro Maribor, Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
od ocenjene vrednosti javnega naročila ali
dela javnega naročila, za katerega daje po-
nudbo.

Veljavnost bančne garancije: 90 dni.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 100% plačilo v roku 60
dni po primopredaji dobavljenega blaga.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba. Na
razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe
iz Republike Slovenije, ki razpolagajo s po-
trebnimi avtorskimi pravicami.

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

13. Datum, do katerega ponudniki lahko
umaknejo ponudbo: do 10. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena;
kakovost; reference; plačilni pogoj; garan-
cijski rok; odzivnost.

Merila so podrobno opisana in prikaza-
na v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: poda jih kontaktna oseba naročnika:
Milan Nežmah, tel. 062/22-00-127, do 5. 5.
1999, od 8. do 11. ure, vsak delovnik.

Revizija postopka pri posamezni skupini
razpisanega blaga ne zadrži izvršitve sklepa
pri ostalih skupinah blaga.

16., 17.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor

Ob-2545
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, 2000 Maribor, faks
062/222-241.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, Ve-
trinjska ul. 2.

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

(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
naslednjih skupinah: specifikacije znotraj
skupin so razvidne iz razpisne dokumenta-
cije: A) transformatorji od 35–50 kVA; B)
transformatorji od 100–160 kVA; C) trans-
formatorji od 250–630 kVA; D) transforma-
torji od 400–1000 kVA; E) transformatorji
od 630–1000 kVA.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
46,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: A)
transformatorji od 35–50 kVA: 8,000.000

SIT; B) transformatorji od 100–160 kVA:
18,000.000 SIT; C) transformatorji od
250–630 kVA: 8,000.000 SIT; D) transfor-
matorji od 400–1000 kVA: 6,000.000 SIT;
E) transformatorji od 630–1000 kVA:
6,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave blaga v letu 1999 in 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na sedežu podjetja: Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2, v vložišču, soba 114,
prvo nadstropje, naslednji delovni dan po
objavi v Uradnem listu RS.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago do 5. 5. 1999, vsak
dan med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije v vi-
šini 10.000 SIT. Način plačila: virmansko,
na račun št. 51800-601-22802 ali na bla-
gajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudb
je 30 dni. Pri ocenjevanju bodo upoštevane
vse ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 10. 5. 1999 do 9. ure. Zaprte
kuverte s ponudbo morajo biti v levem spod-
njem kotu označene z “Ne odpiraj – Ponud-
ba – Javni razpis – Transformatorji”. Ponud-
be morajo biti zapečatene. Navedena mora
biti tudi številka objave v Uradnem listu RS
in predmet javnega razpisa.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Elektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Maribor, Vetrinjska ul. 2, soba 114, prvo
nadstropje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 5. 1999 ob
10. uri, v prostorih Elektro Maribor, Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ocenjene vrednosti javnega naročila ali dela
javnega naročila, za katerega daje ponudbo.

Veljavnost bančne garancije: 90 dni.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 100% plačilo v roku 60
dni po primopredaji dobavljenega blaga.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba. Na
razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe
iz Republike Slovenije, ki razpolagajo s po-
trebnimi avtorskimi pravicami.

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

13. Datum, do katerega ponudniki lahko
umaknejo ponudbo: do 10. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena;
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kakovost; reference; plačilni pogoj; garan-
cijski rok; odzivnost.

Merila so podrobno opisana in prikaza-
na v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: poda jih kontaktna oseba naročnika:
Milan Nežmah, tel. 062/22-00-127, do 5. 5.
1999, od 8. do 11. ure, vsak delovnik.

Revizija postopka pri posamezni skupini
razpisanega blaga ne zadrži izvršitve sklepa
pri ostalih skupinah blaga.

16., 17.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor

Ob-2546
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, 2000 Maribor, faks
062/222-241.

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

3. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, Ve-
trinjska ul. 2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vodniki in spojni mate-
rial.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj
se lahko poteguje za naročilo po naslednjih
skupinah: specifikacije znotraj skupin so raz-
vidne iz razpisne dokumentacije: A-1) vrv Je;
A-2) vrv AJ/Č; B) sponka tokovna.

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

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: A-1)
vrv Je: 6,500.000 SIT; A-2) vrv AJ/Č:
4,500.000 SIT; B) sponka tokovna:
14,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave blaga v letu 1999 in 2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na sedežu podjetja: Elektro Mari-
bor, Vetrinjska ul. 2, v vložišču, soba 114,
prvo nadstropje, naslednji delovni dan po
objavi v Uradnem listu RS.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago do 5. 5. 1999, vsak
dan med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije v vi-
šini 10.000 SIT. Način plačila: virmansko,
na račun št. 51800-601-22802 ali na bla-
gajni podjetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudb
je 30 dni. Pri ocenjevanju bodo upoštevane
vse ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 10. 5. 1999 do 12. ure. Zaprte
kuverte s ponudbo morajo biti v levem spod-
njem kotu označene z “Ne odpiraj – Ponud-
ba – Javni razpis – Vodniki”. Ponudbe mo-
rajo biti zapečatene. Navedena mora biti
tudi številka objave v Uradnem listu RS in
predmet javnega razpisa.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Elektro Maribor, javno pod-
jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Maribor, Vetrinjska ul. 2, soba 114, prvo
nadstropje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 5. 1999 ob
11.30, v prostorih Elektro Maribor, Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ocenjene vrednosti javnega naročila ali dela
javnega naročila, za katerega daje ponudbo.

Veljavnost bančne garancije: 90 dni.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 100% plačilo v roku 60
dni po primopredaji dobavljenega blaga.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba. Na
razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe
iz Republike Slovenije, ki razpolagajo s po-
trebnimi avtorskimi pravicami.

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

13. Datum, do katerega ponudniki lahko
umaknejo ponudbo: do 10. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena;
kakovost; reference; plačilni pogoj; garan-
cijski rok; odzivnost.

Merila so podrobno opisana in prikaza-
na v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: poda jih kontaktna oseba naročnika:
Milan Nežmah, tel. 062/22-00-127, do 5. 5.
1999, od 8. do 11. ure, vsak delovnik.

Revizija postopka pri posamezni skupini
razpisanega blaga ne zadrži izvršitve sklepa
pri ostalih skupinah blaga.

16., 17.
Elektro Maribor,

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor

Št. 284/99 Ob-2547
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška ce-
sta 2, Ljubljana, tel. 061/143-1254.

2.
3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-

ljana, Zaloška 7, Klinični inštitut za radiolo-
gijo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ultrazvočni aparat – digi-
talni.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: 30 mio
SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem delov naročila ni
mogoča.

4. Datum dobave, če je predvideno: ju-
nij 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
junij 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kli-
nični center Ljubljana, komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadst. soba
40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na ŽR 50103-603-51820 sklic na št. 00
45-08-7599.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo, I. nadstr. soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 1999 ob 12. uri, glavna stavba Kli-
ničnega centra Ljubljana – predavalnica IV,
Zaloška 7, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1% ponudbene vrednosti. Tra-
janje bančne garancije za resnost ponudbe
je do poteka veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: kot izhaja iz vzorca pogodbe,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

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 zakonom o gospodarskih druž-
bah in po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 5. 1999 po
12. uri.

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

Merilo Vrednost

1. kvaliteta 40%
2. reference 20%
3. ponudbena cena 40%
Skupaj 100%.

15.
16. Datum predhodne objave namere

o naročilu, če je bila objavljena: ni bila
objavljena.

17.
Klinični center Ljubljana

Št. 194/99 Ob-2548
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, Velenje, faks 063/854-986.

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

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

trebno dobaviti: pnevmatska oprema.
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(c) Navedba,  ali  se  dobavitelj  lahko
poteguje  za  naročilo  samo  dela  zahte-
vanega blaga, za katere dele oziroma
skupine: da za posamezne sklope (A; B;
C; D; E; F; G).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

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

– sklop A – stroji za žaganje –
4,000.000 SIT,

– sklop B – stroji za vrtanje ročni –
6,000.000 SIT,

– sklop C – stroji za vrtanje krmiljeni –
6,000.000 SIT,

– sklop D – stroji za razbijanje in sekanje
– 5,600.000 SIT,

– sklop E – stroji za vijačenje –
20,000.000 SIT,

– sklop F – stroji za brušenje in rezanje
– 2,400.000 SIT,

– sklop G – stroji za dvigovanje bremen
– 16,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivno v II. in III. kvartalu.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
osebni dvig pri Ani Špoljar, soba št. 234,
Partizanska 78, Velenje, od 8. do 12. ure v
delovnih dneh Premogovnika Velenje, tel.
063/853-312 int. 2214, faks
063/854-986.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 12. 4. 1999 do
16. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virman št. ra-
čuna 52800-601-23430.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 5. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Premogovnik Velenje, d.d.,
Partizanska 78, Velenje, soba št. 234, pri
Ani Špoljar.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 1999 ob 10. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v znesku 10% ocenjene vrednosti
naročila, trajanje veljavnosti 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

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

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do datuma, ki je
določen za odpiranje ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kont. oseba Faktor Jakob, tel.
063/853-312 int. 1359.

16., 17.
Premogovnik Velenje, d.d.

Št. 01.4-61/5-99 Ob-2549
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča
Ptuj, Potrčeva 23-25, Ptuj, tel.
062/771-551, telefaks 062/772-451.

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

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

trebno dobaviti:
I. komplet videosistem z videogastro-

skopom in videokolonoskopom,
II. komplet za endoskopski pregled

žočnih vodov,
III. stroj za pomivanje in razkuževa-

nje endoskopov,
IV. Histero-resektoskop s sistemom

Varioflow.
Točna specifikacija blaga je sestavni del

razpisne 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:
15,000.000 SIT.

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj,
Potrčeva 23-25, Ptuj, pravna služba, kont.
oseba Aleksander Voda, po predhodnem
telefonskem dogovoru tel. 062/771-551
int. 105.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: najkasneje do 23. 4.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT, brezgo-
tovinsko na ŽR št. 52400-603-31317.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 30. 4.
1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica dr. Jože-
ta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, Ptuj, tajniš-
tvo zavoda, Ema Flajšman.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 4. 5. 1999 ob 9. uri
na naslovu Splošna bolnišnica dr. Jožeta
Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, Ptuj, uprava.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
Trajanje veljavnosti bančne garancije najmanj
30 dni po preteku veljavnosti ponudbe.

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

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

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

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek

ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni – original,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti – lahko fotokopija,

– da proti ponudniku ni bila izdana prav-
nomočna sodna odločba, ki kaže na njego-
vo nestrokovnost – lahko fotokopija,

– da ima poravnane zapadle davke in
prispevke določene z zakonom do dneva
izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni – original,

– da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja, ki niso starejši od
30 dni – original,

– da ima:
a) število dni blokad žiro računa v preteklih

6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obraz-
ca iz zap št. 5 obrazca BON 2 enako 0 ali

b) število dni blokad žiro računa v preteklih
6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obraz-
ca iz zap. št. 5 obrazca BON 3 enako 0 ali

c) potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

– da ima:
a) čiste prihodke od prodaje, izkazane

pod zap. št. 8 obrazca BON 1, enake ali
večje od razpisane vrednosti na katero se
prijavlja ali

b) čiste prihodke od prodaje, izkazane
pod zap. št. 11 obrazca BON 3, enake ali
večje od razpisane vrednosti na katero se
prijavlja ali

c) prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
na katero se prijavlja;

– da zagotavlja:
a) 100% razpisanih vrst blaga in storitev

iz celotnega razpisa;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– da je ponudnik doslej že dobavil bla-

go, ki je predmet razpisa, bolnišnici enake
zahtevnostne stopnje v Sloveniji;

– da bo dostava fco bolnišnica–razloženo;
– da zagotavlja dobavni rok blaga iz po-

dročja javnega razpisa: 60 dni po podpisu
kupoprodajne pogodbe;

– da ima lasten, s strani proizvajalca
pooblaščen in usposobljen servis za dobav-
ljeno opremo;

– da zagotavlja dobavo rezervnih delov
ter potrošnega materiala še najmanj deset
let po izteku garancijske dobe;

– da zagotavlja odzivni čas servisa 8 ur
ter maksimalen čas za dobavo rezervnih de-
lov in odpravo napak 24 ur;

– da zagotavlja šolanje naročnikovega
strokovnega kadra;

– da ima garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od razpisane vrednosti blaga in
storitev;

– da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo
predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi po-
godbe zahteval,

– da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za odpravo napak v garancij-
skem roku v višini 10% pogodbene vredno-
sti in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob
sklenitvi pogodbe zahteval;

– da nudi garancijo za dobavljeno blago
najmanj 12 mesecev.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od vključno
30. 4. 1999.

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

– ponudbena cena – 70%,
– dobavni rok – 20%,
– plačilni pogoji – 5%,
– reference – 5%.
15., 16., 17.

Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča, Ptuj

Št. 27/99 Ob-2550
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Po-
trčeva ulica 1, Poljčane, tel.
062/829-58-22, telefaks 062/825-675.

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

3. (a) Kraj dobave: Potrčeva 1, Poljčane.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: gorivo;
– kurilno olje - ekstra lahko –

100.000 litrov,
– premog Trbovlje kocke – 200.000

kg.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

8,600.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno od 1. 6. 1999 do 30. 5. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 5. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica
1, Poljčane.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 23. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, negotovinsko na
žiro račun št. 51810-603-32223, ali na bla-
gajni zavoda.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 4. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom dr. Jožeta Potrča Polj-
čane. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpi-
raj” in številko Uradnega lista RS ter naved-
bo predmeta naročila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 1999 ob 12. uri v Domu dr. Jožeta
Potrča Poljčane – sejna soba. Odpiranje
ponudb bo vodila strokovna komisija.

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

morejo umakniti ponudbe: ponudniki bodo
obveščeni o izidu javnega razpisa najkasne-
je do 10. 5. 1999.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba je Silva Ocvirk, tel.
062/829-58-22.

16., 17.
Dom dr. Jožeta Potrča, Poljčane

Št. 403-4/99 Ob-2551
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za

pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, tele-
faks 061/178-5596.

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

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

trebno dobaviti: tri prostorska limuzina:
prostornina motorja od 2.400 ccm do
3.000 ccm, moč od 100 kW do 150 kW,
dolžina vozila nad 4.700 cm, stalni štirikole-
sni pogon, servo volan, klimatska naprava,
dve zračni blazini za voznika in sovoznika,
stranski zračni blazini spredaj, ABS zavorni
sistem, daljinsko odklepanje, električno od-
piranje oken spredaj in zadaj, meglenke
spredaj, avtoradio z zvočniki, alarmna na-
prava, sredinski naslon za roke spredaj in
zadaj, kovinska ali biserna barva.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,500.000 SIT.

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

20. 5. 1999 do 30. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: od
RS, Ministrstvo za pravosodje, Župančiče-
va 3, Ljubljana, kont. oseba Nataša Šincek
Jović, soba II/66, tel. 178-5209, med 8. in
11. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 4. 1999
do 12. ure.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. 5. 1999 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RS, Ministrstvo za pravo-
sodje, Župančičeva 3, Ljubljana, v primeru
osebne predaje na isti naslov – vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 1999 ob 10. uri v prostorih RS, Mini-
strstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljub-
ljana.

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

Naročnik zahteva naslednje garancije:
a) bančno garancijo za resnost ponudbe

v višini 10% od vrednosti javnega razpisa –
že ob predložitvi ponudbe,

b) bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 5% pogodbene vrednosti – ob
predložitvi ponudbe le izjava banke, da bo
izdala navedeno garancijo,

c) bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti – ob predložitvi ponudbe le izjava
banke, da bo izdala navedeno garancijo.

Podrobnejše obrazložitve in navodila so
razvidni iz razpisne dokumentacije.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kupnina bo plačana v
roku 60 dni po prejemu računa in s strani
odgovorne osebe pravosodnega organa

podpisanega in žigosanega primopredajne-
ga zapisnika.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pisna 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:
ponudnik mora ponudbi predložiti vsa
ustrezna dokazila in izjave razvidne iz razpi-
sne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
reference, garancija, druge ugodnosti – me-
rila so podrobneje razvidna iz razpisne do-
kumentacije.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: RS, Ministrstvo za pravosodje, Župan-
čičeva 3, Ljubljana, kont. oseba Nataša Šin-
cek Jović, tel. 061/178-5209, telefaks
061/178-5596.

16., 17.
Republika Slovenija,

Ministrstvo za pravosodje

Ob-2558
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Onkološki inštitut, Zaloška 2, Ljublja-
na, telefaks 061/132-1076.

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

3. (a) Kraj dobave: Onkološki inštitut, Za-
loška cesta 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: medicinska oprema, in sicer:

1. Skupina A:
– lutka za reaminacijo – 2 kosa,
– oximeter pulzni prenosni – 2 kosa,
– aparat za določanje plinske analize in

hemografa iz krvnih vzorcev – 1 kos,
– monitor (NIBP, oximeterija, frekvenca

pulza s krivuljo, EKG krivulja)
– aparat EKG 3-kanalni – 1 kos,
– UKW obsevalni aparat – 1 kos,
2. Skupina B:
– črpalka za hranjenje – 1 kos,
– črpalka infuzijska dvopotna – 2 kosa,
– črpalka infuzijska enopotna – 9 kosov,
– črpalka za analgezijo – 1 kos;
3. Skupina C:
– aspirator vakuumski s priključkom za

centralni vakuum – 1 kos,
– UZ razpršilec vlage v zraku – 1 kos,
– antidekubitor za celo posteljo – 3 kose,
– inhalator prenosni – 5 kosov,
– aspirator prenosni – 5 kosov;
4. Skupina D:
– halogenske luči za tračni sistem – 6

kosov,
– poličke za monitorje za tračni sistem –

4 kose,
– košarice žične za tračni sistem – 6

kosov,
– miza pregledovalna – 2 kosa,
– miza pregledovalna kombinirana – 1

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

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
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nudnik lahko ponudi katerokoli razpisano
aparaturo ali opremo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.0000 SIT.

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

konca junija 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: On-
kološki inštitut, nabavna služba, Zaloška 5,
tel. 061/131-72-76, faks 061/132-10-76.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 19. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo na žiro
račun: Onkološki inštitut,
50103-603-45793.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Onkološki inštitut, nabavna
služba, Zaloška 5, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 1999 ob 9. uri na Onkološkem inštitu-
tu, Zaloška cesta 2, Ljubljana, velika sejna
soba v stavbi C.

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

morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 1999.
14.
15. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije v zvezi z razpi-
som daje na podlagi pisnih vprašanj Marin-
ka Zadel, dipl. ek. Onkološki inštitut, na-
bavna služba, Zaloška 5, Ljubljana, tel.

061/131-72-76, faks 061/132-10-76.
16., 17.

Onkološki inštitut

Ob-2552
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom počitka Metlika, Mestni trg 16,
Metlika, 068/63-140.

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

3. (a) Kraj dobave: Dom počitka Metli-
ka, Metlika, Mestni trg 16.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: sveže sadje in zele-
njava.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
3,000.000 SIT.

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

bava celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
počitka Metlika, Mestni trg 16, 8330 Metli-
ka, tajništvo od 8. do 14. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 22. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT na ŽR
52130-603-34088.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 4. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom počitka Metlika, Mest-
ni trg 16, 8330 Metlika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 4. 1999 ob 10. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija v višini 5% razpisane
vrednosti javnega naročila na katero se pri-
javlja, z veljavnostjo 30 dni po izdaji sklepa
o izbiri.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok
15 dni po dobavi.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni po odpi-
ranju ponudb oziroma do sklenitve pogod-
be z naročnikom.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Matkovič Janez, tel.
068/63-140, vsak dan do 13. ure.

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

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 6
z dne 29. 1. 1999 pod št. Ob-512.

Dom počitka Metlika

Št. 50-336-9/99 Ob-2553
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Inštitut Republike Slovenije za reha-
bilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, faks
13-72-070.

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

3. (a) Kraj dobave: Inštitut za rehabilita-
cijo, Linhartova 51, Ljubljana.

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

I. meso sveže,
II. meso sveže – perutnina,
III. mleko in mlečni izdelki,
IV. kruh.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje za eno ali več
skupin.

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

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

I. meso sveže – 15,000.000 SIT,
II. meso sveže – perutnina – 9,000.000

SIT,
III. mleko in mlečni izdelki – 7,000.000

SIT,
IV. kruh – 5,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno od 1. 7. 1999 dalje.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 6. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Inšti-
tut za rehabilitacijo, Sevisna služba, Linharto-
va 51, Ljubljana, kont. oseba Jurak Lidija,
tel. 061/17-58-249, faks 061/13-72-070.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 7. 5. 1999 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
50105-603-48428 pri APP Ljubljana.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: dne 14. 5. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 17. 5. 1999 ob 12. uri, Inštitut za reha-
bilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik bo moral v ponudbi pri-
ložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% vrednosti javnega naročila, za
katerega se poteguje, z veljavnostjo do 40
dni po datumu izdaje sklepa o izbiri.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok 45 dni.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik mo-
ra pogodbene obveznosti izvrševati sam,
brez podizvajalcev.

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 14. 5. 1999
do 12. ure.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51,
Ljubljana, Sobočan Andrej, tel.
061/17-58-246.

16., 17.
Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo

Ob-2554
1. Naročnik: Banka Slovenije, Slovenska

35, Ljubljana, faks 061/215-516.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

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

trebno dobaviti:
– 75 osebnih računalnikov IBM (brez

monitorjev),
– 30 monitorjev IBM,
– 11 delovnih postaj IBM,
– 21 notesnikov Toshiba,
– 12 laserskih tiskalnikov HP z do-

datno opremo,
– 4 barvni tiskalniki HP-Inkjet,
– 2 matrična tiskalnika,
– 1 skener A3 format.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
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nik se lahko poteguje za naslednje dele zah-
tevanega blaga:

1. osebni računalniki IBM, monitorji
IBM, delovne postaje IBM,

2. notesniki Toshiba,
3. laserski tiskalniki HP, barvni tiskal-

niki HP-Inkjet,
4. matrični tiskalniki,
5. skener.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

47,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično: glede
na strukturo točke 3.c

1. 30,000.000 SIT,
2. 14,000.000 SIT,
3. 2,000.000 SIT,
4. 200.000 SIT,
5. 700.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: do
21. 6. 1999.

5. Predviden datum zaključka dobave:
do 21. 6. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: vlo-
žišče Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 4. 1999;
vsak delovni dan od 9. do 12. ure in od 14.
do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT na ŽR: 50100-611-0060015, sklicna
št. 27099.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 30. 4. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Banka Slovenije, Slovenska
35, Ljubljana, vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 1999 ob 10. uri v prostorih Banke
Slovenije, soba 240 .

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti ponudbe, veljavna do
31. 5. 1999.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe:ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od skrajnega ro-
ka za oddajo 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: vprašanja naslovite na elektronski na-
slov razpis.pc@bsi.si.

16., 17.
Banka Slovenije

Št. 50-336-11/99 Ob-2573
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Inštitut Republike Slovenije za reha-
bilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, faks
13-72-070.

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

3. (a) Kraj dobave: Inštitut za rehabilita-
cijo, Linhartova 51, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava pa-
pirne galanterije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik se lahko poteguje samo za celo naročilo.

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

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

cesivno od 1. 7. 1999 dalje.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
štitut za rehabilitacijo, Servisna služba, Lin-
hartova 51, Ljubljana, kont. oseba Jurak
Lidija, tel. 061/17-58-249, faks
061/13-72-070.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 4. 1999 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
50105-603-48428, pri APP Ljubljana.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 1999 ob 12. uri, Inštitut za rehabili-
tacijo, Linhartova 51, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik bo moral v ponudbi pri-
ložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% vrednosti javnega naročila, za
katerega se poteguje, z veljavnostjo do 40
dni po izdaji sklepa o izbiri.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok 45 dni.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik mo-
ra pogodbene obveznosti izvrševati sam,
brez podizvajalcev.

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 7. 5. 1999
do 12. ure.

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

15. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljub-
ljana, Sobočan Andrej, tel. 061/17-58-246.

16., 17.
Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo

Ob-2594
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel.
064/340-410, faks 064/242-449.

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

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

trebno dobaviti: kompaktor za kompakti-
ranje komunalnih odpadkov.

Naprava se bo uporabljala pri rednem kom-
paktiranju odpadkov na odlagališču odpad-
kov Tenetiše pri Kranju. Vozilo mora biti novo
ali rabljeno v brezhibnem stanju, staro do 6 let
in z največ 6000 obratovalnimi urami.

Tehnične karakteristike: delovna teža
28 ton, kolesa s konicami, motor turbo
diesel, moči vsaj 200 kW, dvokrožni za-
vorni sistem, diski oljno hlajeni na vseh
štirih kolesih, osi z bočnimi reduktorji in
100% zaporo diferenciala na prednji osi,
hidrostatično zglobno krmiljenje, zvočno
izolirana in klimatizirana kabina, grelec
motorja.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: vozi-
lo je dobavljivo v kompletu.

(č) Ocenjena vrednost naročila: do
60,000.000 SIT.

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

predvidoma do avgusta 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunala Kranj, p.o., Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj. Kontaktna oseba
za tehnična vprašanja: Jože Stružnik, dipl.
org., ali Viljem Frelih, dipl. org., tel.
064/340-410-51.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 7. 5. 1999.

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

trebno predložiti ponudbe: 10. 5. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Javno podjetje Ko-
munala  Kranj,  p.o.,  Mirka  Vadnova  1,
4000 Kranj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 1999 ob 12. uri, v Javnem podjetju
Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1, sej-
na soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija v višini
5% od vrednosti naročila, z veljavnostjo do
20. 7. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: podrobnosti so opre-
deljene v razpisni dokumentaciji.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa

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

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

b) potrdilo sodišča, ne starejše od 30
dni, da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije,

c) potrdilo APP oziroma davčnega orga-
na, ne starejše od 30 dni, da ima ponudnik
poravnane vse obveznosti iz naslova davkov,
taks in drugih dajatev, določenih z zakonom,

d) obrazca BON 1 in BON 2 ali obrazec
BON 3, ne starejši od 30 dni, za samostoj-
ne podjetnike pa potrjeno davčno napoved
za leto 1998.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 5. 1999 od
12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): sta-
rost oziroma število obratovalnih ur, cena,
plačilni pogoji, tehnične karakteristike, ser-
visni pogoji, garancijska doba, ostale ugod-
nosti. Podrobnosti so opredeljene v razpi-
sni dokumentaciji.

15., 16., 17.
Komunala Kranj, p.o., Kranj

Ob-2600
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RS Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo, Ljubljana, Trg OF 13, faks
061/17-84-719.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Novi trg 2.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je

potrebno dobaviti: izdelava dobava in mon-
taža notranje opreme kabinetov, knjiž-
nic, skupnih prostorov, ZRC SAZU v s
sanacijo in adaptacijo pridobljenih pro-
storih v objektu Novi trg 2 v Ljubljani.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik lahko poda tudi ponudbo samo za
fiksno ali samo za pomično opremo, v skladu
z navodili v ponudbeni dokumentaciji.

(c) Ocenjena vrednost naročila za fiksno in
pomično opremo skupaj je 23,000.000 SIT.

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

SIT

– fiksna oprema knjižne
police, omare 18,500.000

– pomična oprema,
mize stoli 4,500.000

4.
5. Predvideni datum zaključka dobave in

montaže 25. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zil
Inženiring d.d., Ljubljana, Kersnikova 10.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 4. 1999.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentcijo (številka bančnega raču-
na, kam je potrebno znesek nakazati):
5.000 SIT se nakaže na ŽR
50101-601-202477.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe 4. 5. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zil Inženiring d.d., Ljubljana,
Kersnikova 10/vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 1999 ob 12. uri, Zil Inženiring d.d.,
Ljubljana, Kersnikova 10/sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija, veljevna do
25. 5. 1999 za vsa dela v vrednosti
1,800.000 SIT, oziroma za ponudbo za fik-
sno opremo v vrednosti 1,400.000 SIT, ozi-
roma za samo pomično opremo v vrednosti
400.000 SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila najprej v 60.
dneh od dneva računa, izstavljenega na os-
novi izvršenih del.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev po-
godbe za izvedbo naročila, kot je navedeno
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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): celo-
vitost ponudbe, usposobljenost izvajalca,
cena, rok, garancija, podrobnejše je nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o
naročilu: ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najkasneje v roku 15 dni od datuma odpira-
nja ponudb. Pooblaščeni zastopnik naročni-
ka in uporabnika, na osnovi pooblastila
naročnika in pogodbe uporabnika je Zil
Inženiring d.d., Ljubljana, Kersnikova 10.

16., 17.
Ministrstvo za znanost

in tehnologijo RS

Ob-2601
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RS Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo, Ljubljana, Trg OF 13, faks
061/17-84-719.

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

3. (a) Kraj dobave: Postojna, Titov trg 2.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: izdelava dobava in montaža
notranje opreme kabinetov, knjižnic,
skupnih prostorov Inštituta za raziskova-
nje Krasa, ZRC SAZU v prenovljenem ob-
jektu na Titovem trgu 2 v Postojni, na
osnovi projekta notranje opreme, ki je se-
stavni del razpisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahteva-
nega blaga, za katere dele oziroma skupi-
ne: ponudnik lahko poda tudi ponudbo
samo za fiksno ali samo za pomično opre-
mo, v skladu z navodili v ponudbeni doku-
mentaciji.

(c) Ocenjena vrednost naročila za fiksno
in pomično opremo skupaj je 28,000.000
SIT.

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

SIT

– fiksna oprema knjižne
police, omare 20,000.000

– pomična oprema,
mize stoli 8,000.000

4.
5. Predvideni datum zaključka dobave in

montaže: 25. 6. 1999.
6. (a) Polni  naslov  službe,  od  katere

se  lahko  zahteva  razpisno  dokumenta-
cijo: Zil Inženiring d.d., Ljubljana, Kersni-
kova 10.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 16. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentcijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT se nakaže na ŽR 50101-601-202477.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 5. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zil Inženiring d.d., Ljubljana,
Kersnikova 10/vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 1999 ob 12. uri, Zil Inženiring d.d.,
Ljubljana, Kersnikova 10/sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija, veljevna do
25. 5. 1999 za vsa dela v vrednosti
2,000.000 SIT, oziroma za ponudbo za fik-
sno opremo v vrednosti 1,600.000 SIT, ozi-
roma za samo pomično opremo v vrednosti
400.000 SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila najprej v
60.dneh od dneva računa, izstavljenega na
osnovi izvršenih del.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev po-
godbe za izvedbo naročila, kot je navedeno
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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): celo-
vitost ponudbe, usposobljenost izvajalca,
cena, rok, garancija, podrobnejše je nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o
naročilu: ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najkasneje v roku 15 dni od datuma odpira-
nja ponudb. Pooblaščeni zastopnik naročni-
ka in uporabnika, na osnovi pooblastila
naročnika in pogodbe uporabnika je Zil
Inženiring d.d., Ljubljana, Kersnikova 10.

16., 17.
Ministrstvo za znanost

in tehnologijo RS
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ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

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

Št. 21/99 Ob-2413
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
Velenje, faks 063/854-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Titov trg v mestu
Velenje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: vzdrževalna dela
na objektu: zamenjava tlakovanih površin
v skupni izmeri 4900 m2, ki so za posa-
mezno varianto del ocenjeni na:

– varianta I – 20,000.000 SIT,
– varianta II – 20,000.000 SIT,
– varianta III – 10,000.000 SIT,
– varianta IIIa – 22,000.000 SIT,
– varianta IV – 35,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki lahko ponudijo
izvajanje del le kot celoto.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov v izvajanje del ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: vse navedene va-
riante so za investitorja enako primerne, za-
to si pridržuje pravico, da si ne glede na
ponujeno vrednost posamezne ponudbe iz-
bere varianto, ki bo zanj najugodnejša.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik lahko ponudi tudi svo-
jo varianto izvedbe del.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni ter-
min za začetek del je 10. 6. 1999, za kon-
čanje pa 10. 7. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko dobite v Uradu
za gospodarske javne službe Mestne obči-
ne Velenje, Velenje, Titov trg 1 (IV. nad-
stropje, soba št. 54).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zahtevate do 26. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko plačate na ŽR št. 52800-630-10152,
Mestna občina Velenje. Pri plačilu se sklicuj-
te na št. 474-TT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do ponedeljka, 3. 5. 1999 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Velenje, Urad

za gospodarske javne službe, Titov trg 1,
Velenje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 3. 5.
1999 ob 12. uri, v prostorih Urada za gos-
podarske javne službe Mestne občine Vele-
nje, Titov trg 1, Velenje (IV. nadstropje, so-
ba št. 54).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe je potrebno predložiti
bančno garancijo v višini 10% od vrednosti
ponujenih del, z veljavnostjo 30 dni po roku
za sprejem sklepa o izbiri izvajalca, to je do
12. 6. 1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo delo plačeval na podlagi me-
sečnih in končne situacije, in sicer v roku
90 dni od izstavitve računa. Avansi plačil
niso možni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo gradbena pogodba sklenejna do 26. 5.
1999.

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:
ponudbo lahko oddajo vsi subjekti, ki so
registrirani za izvajanje ponujenih del.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo ponudbe umakniti do dneva odpiranja
ponudb, to je do 3. 5. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
ki bodo uporabljena za izbiro najugodnejše-
ga ponudnika in način njihove uporabe so
navedeni v razpisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
Mestna občina Velenje

Št. 40310/0013/99 0700 10 Ob-2414
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, tel. 220-10, faks
2201-293.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: OŠ Iva-
na Cankarja, podružnica Košaki, Šentilj-
ska c. 41a, Maribor;

– obnova elektroinstalacij – ocenjena
vrednost je 10,000.000 SIT,

– gradbena in slikopleskarska dela –
ocenjena vrednost je 1,500.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
28. 6. 1999, zaključek do 15. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za druž-

bene dejavnosti Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, kont. oseba je Adela Erker, tel.
062/2201-315.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudb (vsak dan od 8. do 12. ure, razen v
sobotah, nedeljah in praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine na ŽR št.
51800-630-25505 v višini 3.000 SIT z na-
menom nakazila “Pristojbina za javni razpis
– OŠ Košaki – elektrika” in v višini 2.000
SIT z namenom nakazila “Pristojbina za jav-
ni razpis – OŠ Košaki – slikopleskarska d”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 3. 5. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Metna občina Maribor, Od-
delek za družbene dejavnosti Ul. heroja Sta-
neta 1, Maribor, soba 343.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 1999 ob 12.30 kletna sejna soba
Mestne občine Maribor.

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 5% od ocenjene vrednosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po začasnih mesečnih situacijah v
roku 60 dni od dneva izstavitve situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 3. 5. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skladu
z razpisnimi pogoji.

16., 17., 18.
Mestna občina Maribor

Št. 2/99 Ob-2453
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Ljubljanske tržnice,
d.o.o., Ljubljana, Kopitarjeva 2/I, tel.
300-12-00, faks 1327-171.

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

3. Kraj izvedbe del: Pokrita tržnica Cen-
ter, Pogačarjev trg 1, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba hladilnega sistema z vgraditvijo hla-
dilnega agregata za tržne prostore v prit-
ličju tržnice Center na Pogačarjevem
trgu 1, Ljubljana. Ocenjena vrednost na-
ročila znaša 5,750.000 SIT. Upoštevale se
bodo samo ponudbe, ki bodo vsebovale
vsa razpisana dela.

(b)
(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-

dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jekt za hlajenje prostorov izdelan.
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5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del 15. 5. 1999, čas dokončanja del
15. 6. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Ljubljanske tržnice, d.o.o., Ljub-
ljana, Kopitarjeva ul. 2/I, od 13. do 19. 4.
1999 v času od 8. do 12. ure v tajništvu
podjetja, soba št. 9. Kontaktna oseba za
posredovanje informcij je Jože Simonič, tel.
300-12-40, faks 1327-171.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 4. 1999
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za pristojbino 5.000 SIT, na-
čin plačila: virman ali splošna položnica, na
račun št. 50100-601-131251, JP Ljubljan-
ske tržnice, d.o.o., z namenom nakazila:
“pristojbina za razpis izvedbe hlajenja pro-
storov v pokriti tržnici Center na Pogačarje-
vem trgu v Ljubljani”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 23. 4. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Ljubljanske
tržnice, d.o.o., Ljubljana, Kopitarjeva 2/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 23. 4. 1999 ob 13. uri, Javno podjetje
Ljubljanske tržnice, d.o.o., Ljubljana, Kopi-
tarjeva 2/I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo za re-
snost ponudbe v višini 5% vrednosti razpi-
sa, ki mora biti izdan pri ustrezni bančni
instituciji Republike Slovenije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
cene morajo biti obračunane po sistemu
“cena na enoto mere” in morajo biti fiksne
do dokončanja del. Izvedena dela se obra-
čunavajo z začasnimi situacijami in končno
situacijo na podlagi dejansko izvedenih koli-
čin.

Ponudnik mora navesti ali zahteva plači-
lo avansa pred začetkom del.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik mora predlo-
žiti vzorec podpisane pogodbe s ponudbe-
nim predračunom.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje.

– da ima predpisana dovoljenja za oprav-
ljanje dejavnosti s področja kamor spada
izvedba javnega naročila,

– da je finančno sposoben,
– da ima reference in zadostne proste

tehnične zmogljivosti,
– da ni v postopku prisilne poravnave, v

stečajnem ali likvidacijskem postopku.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do 23. 4. 1999
do 13. ure.

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

Pri izbiri najugodnejše ponudbe bodo
upoštevana naslednja merila:

– cena – 60%,
– garancija – 20%,
– reference – 20%.
Ponudbe se bodo ocenjevale na podlagi

procentualnega in točkovnega sistema.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu:
– zapečatene ovojnice morajo biti jasno

označene z napisom “Ponudbe – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS z navedbo predmeta naročila.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
naslov odpošiljatelja,

– dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: JP Ljubljanske tržnice, d.o.o., Kopi-
tarjeva 2, Ljubljana. tel. 300-12-40, I. nad-
stropje,

– skupni ogled prostorov, v katerih se
bodo izvajala razpisana dela, je 19. 4. 1999
ob 9.30 na Pogačarjevem trgu 1. Intere-
senti ogleda se javijo ob 9. uri na sedežu JP
Ljubljanske tržnice, d.o.o.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna namera o naročilu ni bila objav-
ljena.

18.
Javno podjetje

Ljubljanske tržnice, d.o.o.

Št. 00201-01/99 Ob-2455
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Tolmin, Ul. Padlih borcev 1b,
Tolmin.

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

3. Kraj izvedbe del: gozdne ceste na ob-
močju Občine Tolmin.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: ročna
in strojna popravila gozdnih cest v Obči-
ni Tolmin.

Ocenjena vrednost je 6,900.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico spremembe
obsega del glede na višino pridobljenih
sredstev. Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodnine.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se bodo oddajala
pod pogoji navedenimi v razpisni dokumen-
taciji.

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

nesprejemljivost variant: dela so vezana na
program del, ki ga pripravi Zavod za gozdo-
ve Slovenije.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del v
maju 1999 dokončanje del 31. 11. 1999
oziroma v skladu s sklenjeno pogodbo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, KE Tolmin in
Most na Soči, Tumov drevored 17, tel.

065/81-212, kont. oseba: Rajko Pagon in
Marko Gasparič, vask dan od 7. do 10. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 20. aprila
1999.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 26. aprila 1999 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe je potrebno oddati
na naslov Občina Tolmin, Ul. Padlih borcev
1b, Tolmin.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čateni kuverti in označene skladno z navo-
dili iz razpisne dokumentacije.

Ostale podrobnosti bodo razvidne iz raz-
pisne dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. aprila 1999 ob
12. uri na sedežu Občine Tolmin, Padlih
borcev 1b, Tolmin v prostorih Oddelka za
okolje in prostor.

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

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba z naročnikom
sklenjena za čas od podpisa pogodbe do
dokončanja del po pogodbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti k ponudbi ustrez-
na dokazila in izjave, ki jih zahteva razpisna
dokumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(50%), reference (30%), tehnična opremlje-
nost (20%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pisno.

17., 18.
Občina Tolmin

Št. 311/1/99-35204-0599 Ob-2515
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna obč-

ina Slovenj Gradec, Colatio plin d.o.o., Šol-
ska 5, 2380 Slovenj Gradec.

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

3. Kraj izvedbe del: Slovenj Gradec.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja dela plinovodne instalacije za ze-
meljski plin na območju mesta Slovenj
Gradec. Ocenjena vrednost del je
5,000.000 SIT.

b), c)
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5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: v skladu z razpisni-
mi pogoji.

b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 21. 5.
1999, dokončanje 5. 6. 1999.

7. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Slovenj Gradec, Colatio plin
d.o.o., šolska 5, 2380 Slovenj Gradec, Ivan
Kop.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 15. 4. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT, ŽR
51840-630-25638.

8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 19. 4. 1999 do 13.
ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
20. 4. 1999, Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, sejna soba,
ob 9. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: akceptni nalog ali trasirana meni-
ca z menično izjavo v višini 5% od ponudbe-
ne cene.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila: so navedeni v razpisni dokumentaciji.

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

način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisnimi pogoji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: investitor si pridržuje pravico do spre-
membe razpisanih del glede na razpoložlji-
va sredstva.

17., 18.

Mestna občina Slovenj Gradec
Colatio Plin d.o.o.

Št. 2/99 Ob-2421
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Žužemberk, Grajski trg 33,
8360 Žužemberk.

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

3. Kraj izvedbe del: Baragova cesta 1,
Žužemberk.

4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: gradbeno
obrtniška in inštalacijska dela pri do-
končanju izgradnje prizidka k telovadni-
ci pri OŠ Žužemberk, ocenjena vrednost
del je 18,000.000 SIT.

5.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
18. 6. 1999, dokončanje del 16. 8. 1999.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Novo mesto, Služba za inve-
sticije, Seidlova 1, 8000 Novo mesto.

7. b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 4. 1999
do 10. ure.

7. c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT na ŽR št.

52100-695-90030 z oznako “Razpisna do-
kumentacija za telovadnico Žužemberk“.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 4. 1999 do 9. ure.

8. b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: MO Novo mesto, Služ-
ba za investicije, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto. Ponudbe morajo biti v zaprti
kuverti z označbo “Ne odpiraj - Ponudba za
telovadnico Žužemberk“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 1999 ob 11. uri v prostorih občine
Žužemberk, Grajski trg 33.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ponudbene
vrednosti, trajanje garancije 40 dni po spre-
jetju sklepa o izbiri najugodnejšega ponud-
nika.

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. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence, ponudbena cena, plačilni pogoji, rok
izvedbe.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu Mestna občina Novo mesto, Služba
za investicije, kontaktna oseba Danica Ok-
leščen, telefon 068/317-206.

Občina Žužemberk

Št. 3/99 Ob-2469
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Velenje, Urad za ne-
gospodarske javne službe, Titov trg 1, p. p.
97, faks 063/852-200.

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

3. Kraj izvedbe del: Podružnična osnov-
na šola Gustav Šilih v Šentilju pri Velenju –
adaptacija in prizidek.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: predra-
čunska vrednost vseh del je 36,014.685
SIT, v prvi fazi se bodo oddala gradbe-
no-obrtniška dela v višini 7,000.000 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: predvideni pri-
četek del: 12. 6. 1999, konec del: 25. 8.
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Velenje, Urad za negospo-
darske javne službe, Titov trg 1, p. p. 97,
IV. nadstr., soba 59.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 4. 1999.

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

predložiti ponudbo: do 3. 5. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Velenje, Urad
za negospodarske javne službe, p. p. 97,
Titov trg 1, 3320 Velenje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!
– Adaptacija in prizidek k Podružnični šoli
Šentilj pri Velenju”, z navedbo številke Urad-
nega lista RS in datumom objave javnega
razpisa ter z naslovom ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 1999 ob 9. uri, v prostorih Mestne
občine Velenje, IV. nadstr., sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora hkrati s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
vrednosti ponudbe, ki mora veljati še 30 dni
po datumu, ki je določen za izdajo sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, ostale zahte-
ve so navedene 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:
navedene v razpisni dokumentaciji.

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

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference izvajalca, garancijski
roki ter druga merila, ki so opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: bodo navedene v razpisni dokumenta-
ciji.

17., 18.
Mestna občina Velenje

Urad za negospodarske javne službe

Št. 17/99 Ob-2470
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
3320 Velenje, faks 063/854-642.

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

3. Kraj izvedbe del: Škale v Mestni obči-
ni Velenje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacije s prečrpavanjem.

Ocenjena vrednost del je 30,000.000
SIT.

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

nesprejemljivost variant: variant ni.
(b)
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6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: datum predvi-
denega pričetka del je junij 1999, dokon-
čanje del september 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Velenje, Urad za javne gos-
podarske službe – tajništvo, (soba 57/4),
Titov trg 1, 3320 Velenje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 6.000
SIT na ŽR št. 52800-601-21527, z name-
nom nakazila “Pristojbina za javni razpis –
kanalizacija Škale”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 10. 5. 1999 do 11.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Velenje, Urad
za javne gospodarske zadeve – tajništvo,
(soba 57/4), Titov trg 1, 3320 Velenje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 10. 5.
1999 ob 12. uri, v sejni sobi Urada za javne
gospodarske službe Mestne občine Vele-
nje (soba 54/4).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora v okviru ponudbene doku-
mentacije predložiti za zavarovanje resnosti
ponudbe veljavno bančno garancijo v višini
10% od ponudbene vrednosti.

Naročnik bo bančno garancijo vnovčil v
primeru, če izbrani izvajalec ne podpiše
pogodbe o izvajanju, oziroma če ponudnik
umakne ponudbo po dovoljenem roku. Po-
nudnikom, ki ne bodo izbrani, se doku-
ment zavarovanja vrne takoj po pravnomoč-
ni veljavnosti javnega razpisa, izbranemu
ponudniku pa ob podpisu pogodbe o izva-
janju.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih vzorčne pogodbe iz razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente in do-
kazila, ki so določena v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
60 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije posreduje Vlado
Videmšek iz Mestne občine Velenje, tel.
063/856-151.

17., 18.
Mestna občina Velenje

Št. 18/99 Ob-2478
1. Naročnik, poštni naslov, številka fak-

sa: Zavod Tivoli, Celovška 25, 1000 Ljub-
ljana, faks 316-861.

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

3. Kraj izvedbe del: dvorana Tivoli, Ce-
lovška 25, Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija vzhodnega dela s pasažo veli-
ke dvorane Tivoli. Ocenjena vrednost del
v celoti: 137,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, spremenljivost in

nespremenljivost variant: ne.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 1. 6. 1999,
30. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Tivoli, Celovška 25, 1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 12. 4. 1999
do 23. 4. 1999 med 9. in 12. uro, po pred-
hodni najavi, kontaktna oseba je Drago Ba-
novič, tel. 13-15-155.

(c) Znesek in način plačila za razpisano
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sano dokumentacijo s popisom del je mož-
no dvigniti na podlagi predložitve potrdila o
vplačilu nevračljivega odkupnega zneska
75.000 SIT na račun Zavod Tivoli, št. žiro
računa 50104-603-52326 s pripisom ‘’Za-
vod Tivoli – rekonstrukcija velike dvorane’’.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
11. 5. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod Tivoli, Celovška 25,
1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte mora-
jo biti jasno označene z napisom: ‘’Ponudba
– velika dvorana Tivoli – JR–2T–99 – Ne
odpiraj’’.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 5. 1999 ob
12. uri v prostorih Zavoda Tivoli, Celovška
25, Ljubljana, sejna soba, I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku banč-
no garancijo v višini 10% ponudbene vred-
nosti, za resnost ponudbe.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in /ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: glavni
pogoji financiranja so detaljno opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje pogojev in spo-

sobnosti je opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb (11. 5. 1999 do 9. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na, reference in ostale ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico, da skle-
ne pogodbo v zmanjšanem obsegu ali ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

Zavod Tivoli

Št. 6/17-1199/6-99 Ob-2490
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj,
Mirka Vadnova 13, Kranj, faks
064/241-600.

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

3. Kraj izvedbe del: KKO na področju
Občine Bled (PX Bled).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: mon-
tažna dela na KKO Bled, v skupni vredno-
sti 9 mio SIT.

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

nesprejemljivost variant: ponudba se izdela
na podlagi popisa del iz razpisne dokumen-
tacije. Variante niso sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
24. 5. 1999, dokončanje del 31. 12.
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Mirka Vad-
nova 13 (vložišče), Kranj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave v
Uradnem listu RS do vključno 15. 4. 1999.

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

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
3. 5. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj, soba št. 18.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi poslovne
stavbe (objekt B) Telekoma Slovenije, d.d.,
PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.

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 3% od raz-
pisane vrednosti, veljavne do izteka opcije
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila je 90 dni od datuma izstavitve
računa.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
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ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko
angažira kooperante, skladno s 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:
vsebina listine, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje navedenih pogojev, je
detajlno opredeljen v razpisni dokumentaci-
ji, skladno z 9. členom odredbe o obvezni
vsebini razpisa in ponudbene dokumentaci-
je (Ur. l. RS, št. 33/97 in 63/97).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb (3. 5. 1999 do 11. ure), po tem
roku lahko naročnik vnovči garancijo za re-
snost ponudbe, kolikor bo ponudnik izbran
kot najugodnejši in bo ponudbo umaknil ali
spremenil pogoje iz nje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN natančneje opredeljena, izhodišča
za izbor najugodnejšega ponudnika pa bo-
do reference, ponudbena cena, plačilni po-
goji, rok izgradnje in ostale ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ker bo za gradbena dela za KKO Bled
izbran izvajalec ločeno, bo potrebno med-
sebojno usklajevanje izvajanja dinamike del.

17., 18.
Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj

Ob-2493
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del 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: GOI
dela pri gradnji Dnevnega centra v DU
Lendava – I. faza; 48,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
julij 1999, dokončanje del: oktobert 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
starejših občanov Lendava, Naselje prek-
murske brigade 4/a, Lendava, kontaktna
oseba Angela Hozijan, tel. 069/78-236.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 4. 1999.

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

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
11. 5. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljub-
ljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj”,
s številko objave tega javnega razpisa in

navedbo predmeta naročila, in sicer: “Javni
razpis – GOI dela DS Lendava – I. faza”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 5. 1999 ob
12. uri, v prostorih MDDSZ, Kotnikova 28,
Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo predložiti naročniku
bančno garancijo v višini 10% razpisane
vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
so detajlno opredeljeni v razpisni dokumen-
taciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (11. 5. 1999 do 12. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na, rok izgradnje, reference in ostale ugod-
nosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo samo s potrdilom o plačilu
50.000 SIT na ŽR 51920-603-32218,
DSO Lendava.

17., 18.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Ob-2494
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Zavod dr. Marijana
Borštnarja – Dornava, Dornava 128, 2252
Dornava.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: GOI
dela za gradnjo objektov; 700,000.000
SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
julij 1999, dokončanje del: uporabno dovo-
ljenje maj 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: LIZ
inženiring, d.d., Ljubljana, Vurnikova 2, kon-
taktna oseba Janez Sitar ali Janez Puš, tel.
061/1336-252.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 4. 1999.

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

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
12. 5. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljub-
ljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj”,
s številko objave tega javnega razpisa v
Uradnem listu RS in navedbo predmeta na-
ročila, in sicer: “Javni razpis – Zavod dr.
Marijana Borštnarja – Dornava”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 5. 1999 ob
12. uri, v prostorih MDDSZ, Kotnikova 28,
sejna soba, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo predložiti naročniku
bančno garancijo v višini 10% razpisane
vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
so detajlno opredeljeni v razpisni dokumen-
taciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (12. 5. 1999 do 12. ure).

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na, rok dobave.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo samo s potrdilom o plačilu
100.000 SIT na ŽR 50105-601-11966, LIZ
inženiring.

17., 18.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Ob-2495
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana in Vrtec
Ljubljana Center, Poljanska 12, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. Kraj izvedbe del: Vrtec Ljubljana Cen-
ter – enota Ana Ziherl, Čufarjeva 14, Ljub-
ljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va sanitarij vrtca; 20,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
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6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 1. 7. 1999
pričetek, 25. 8. 1999 dokončanje.

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 4. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR št.
50100-845-50358, sklic na št. 713003, s
pripisom JR – 8/99, obnova sanitarij v vrtcu
Ljubljana Center – enota Ana Ziherl.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 5. 1999 do 8.55.

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

9. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb:  4.  5.  1999  ob  9. uri,  Mestna
občina Ljubljana, Adamič Lundrovo n. 2,
soba 143/I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
nepreklicna bančna garancija na prvi poziv
v višini 5% razpisane vrednosti.

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: 4. 5. 1999 do
8.55.

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

– cena 70%,
– reference 30%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: določeno v razpisni dokumentaciji.
17., 18.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Ob-2496
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana in
Vrtec Ljubljana Center, Poljanska 12, Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. Kraj izvedbe del: Vrtec Ljubljana Cen-
ter – enota Poljane, Strossmayerjeva 3,
Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va kuhinje vrtca; 41,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov naro-
čila posebej, obseg sklopov in možnosti po-
tegovanja za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj:

– gradbena dela – I. sklop,
– zamenjava opreme – II. sklop.
(c)
5. (a), (b)

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 21. 6. 1999
pričetek, 25. 8. 1999 dokončanje.

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

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 16. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, ŽR št.
50100-845-50358, sklic na št. 713003, s
pripisom JR – 9/99, obnova kuhinje v vrtcu
Ljubljana Center – enota Poljane.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 5. 1999 do 8.55.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 1999 ob 9.30, Mestna občina Ljublja-
na, Adamič Lundrovo n. 2, soba 143/I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
nepreklicna bančna garancija na prvi poziv
v višini 5% razpisane vrednosti.

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: 4. 5. 1999 do
8.55.

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

– cena 70%,
– reference 30%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: določeno v razpisni dokumentaciji.
17., 18.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Ob-2497
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kobarid, Trg svobode 2,
5222 Kobarid, faks 065/19-19-211.

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

3. Kraj izvedbe del: usad na cesti L 7516
Vrsno–Krn.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena in obrtniška dela pri sanaciji usa-
da; ocenjena vrednost naročila:
17,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 27. 5.
1999 in dokončanje 10. 7. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zain-
teresirani ponudniki lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo na sedežu podjetja EDIL
Inženiring Nova Gorica, Tolminskih puntar-
jev 4, 5000 Nova Gorica, tel. 065/29-202,

kontaktna oseba Melinc Edi, vsak delovni
dan med 9. in 10. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 16. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo proti plačilu stroškov
8.000 SIT, na žiro račun
52000-601-52971, s pripisom “Razpisna
dokumentacija usad Vrsno–Krn”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
torka, 4. 5. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kobarid, Trg svobo-
de 2, 5222 Kobarid (tajništvo). Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napi-
som “Ponudba – Ne odpiraj, sanacija usada
Vrsno–Krn” ter številko objave javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Ko-
barid, ob 13.15.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ob dostavitvi ponudbe do-
staviti bančno garancijo v višini 5% ponud-
bene vrednosti za zavarovanje resnosti po-
nudbe.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: gradbena 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:
navedene bodo v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 4. 6. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): bodo
navedena v razpisni dokumentaciji. Pri oce-
njevanju ponudb ne bodo upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 11. 5.
1999.

17., 18.
EDIL Inženiring, d.o.o., Nova Gorica

Ob-2498
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Slovenske Konjice, Stari trg
29, 3210 Slovenske Konjice, faks
063/754-328.

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

3. Kraj izvedbe del: Stare Slemene–Špi-
talič pri Slovenskih Konjicah.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija in obnovitev gospodarskega
objekta. Ocenjena vrednost celotnih razpi-
sanih del je 39 mio SIT.

(b), (c)
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5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
ponudi samo varianto po razpisni dokumen-
taciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden za-
četek del je 3. 6. 1999, dela pa morajo biti
dokončana do 30. 11. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo z razpisnimi pogoji v tajništvu Občine
Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske
Konjice.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo z razpisnimi pogoji je možno zahtevati
vsak delovni dan od 12. 4. 1999 do 20. 4.
1999, med 8. in 12. uro, v tajništvu Občine
Slovenske Konjice. Ob prevzemu razpisne
dokumentacije morajo ponudniki predložiti
potrdilo o vplačilu stroškov razpisne doku-
mentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanskim na-
logom ali položnico na ŽR:
50720-630-10152 Občine Slovenske Ko-
njice.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 13. 5. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti na naslov: Občina Slovenske Konjice
– tajništvo, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice in mora biti zapečatena v kuverti z
oznako “Ne odpiraj – ponudba – rekon-
strukcija gospodarskega poslopja”. Na ku-
verti mora biti popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 5. 1999 ob
10. uri, v prostorih Občine Slovenske Ko-
njice, Stari trg 29, Slovenske Konjice.

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 5% ocenjene vrednosti del, ki
mora veljati do 3. 6. 1999. Izbrani izvajalec
mora ob podpisu pogodbe naročniku pred-
ložiti bančno garancijo za dobro izvedbo del
v znesku 10% pogodbene vrednosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila po mesečnih situacijah v roku 90 dni
od prejema situacije oziroma se dogovorijo
eventualno drugačni pogoji ob podpisu po-
godbe z izbranim ponudnikom.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti priložiti svoji ponudbi dokumenta-
cijo in dokazila, zahtevana v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni od odpi-
ranja ponudb.

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

– ponudbena cena,
– reference,
– zmogljivost in opremljenost,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe in usklajenost terminske-

ga plana,
– garancijski rok za izvedena dela,
– ostale posebne ugodnosti, ki jih nudi

ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo pisno obveščeni o od-
piranju ponudb in izboru do 21. 5. 1999.
Dodatne informacije o javnem razpisu po
tel. 063/75-73-369, Igor Frim.

17., 18.
Občina Slovenske Konjice

Št. 03014-2/99-3/2 Ob-2499
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Podvelka, Podvelka 20,
2363 Podvelka, faks 0602/66-216.

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

3. Kraj izvedbe del: gozdne ceste na ob-
močju Občine Podvelka.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: ročno
in strojno vzdrževanje gozdnih cest na
območju Občine Podvelka.

Ocenjena letna vrednost vseh del je
12,000.000 SIT. Naročnik si pridržuje pra-
vico spremembe obsega del, glede na viši-
no pridobljenih sredstev. Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodnine.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: razpisana dela se
bodo oddala skupaj pod pogoji, navedenimi
v razpisni dokumentaciji.

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

nesprejemljivost variant: dela so vezana na
program del, ki ga pripravi Zavod za gozdo-
ve Slovenije.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje v
skladu s sklenjeno pogodbo.

7. (a) Polni naslov družbe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, OE Maribor, tel.
22-73-67, faks 22-37-78, kontaktna ose-
ba: Pavel Ferlic ali Branka Lugarič, vsak
dan od 7. do 10 ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 22. 4. 1999.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 4. 1999 do 13.
ure. Ponudbe je potrebno oddati na na-
slov: Občina Podvelka, Podvelka 20, 2363
Podvelka.

Ponudbe morajo biti predložene v zapeča-
teni kuverti in označene skladno z navodili iz
razpisne dokumentacije. Ostale podrobnosti
bodo razvidne iz razpisne dokumentacije.

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

odpiranje ponudb bo 30. 4. 1999 ob 8. uri,
na sedežu Občine Podvelka, Podvelka 20,
Podvelka.

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

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu naročniku skladno
s pogoji 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:
ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila
in izjave, ki jih zahteva razpisna dokumen-
tacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z 21. čle-
nom ZJN natančneje opredeljena, izhodišča
za izbor najugodnejšega ponudnika pa bo-
do ocenjena vrednost razpisnih del, cenik
del, reference in tehnične ter kadrovske
zmogljivosti ponudnika in ostale ugodnosti.

16.,17.,18.
Občina Podvelka

Št. 2.0.-910/99 Ob-2502
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruk-
tura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-822.

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

3. Kraj izvedbe del: Pragersko in Ranca
na odseku železniške proge Pragersko–
Šentilj in Središče na železniški progi Pra-
gersko–Središče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja vozišč na cestno-železniških preho-
dih z montažnimi elementi iz gume in
ureditev cestnih zapor. Ocenjena vred-
nost del 20 mio SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: predviden čas
izvedbe del iz 4. točke je 1 mesec.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, d.d., Infrastruktura –
Gradbena dejavnost, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, kontaktna oseba je Irena Zore,
univ. dipl. inž. gradb., tel. 061/29-14-592,
faks 061/29-14-822.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
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lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
20.000 SIT na žiro račun naročnika, št.
50100-601-5014744.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 4. 5. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana (soba 205).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 1999 ob
10. uri, v prostorih Slovenskih železnic (Ste-
klena dvorana).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
predložena bančna garancija v višini 5%
ocenjene razpisane vrednosti in mora veljati
do poteka opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila se bodo izvajala v skla-
du z določili zakona o izvrševanju proraču-
na RS in navodili o izvrševanju proračuna v
skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.

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

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno

angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost po-
nudb mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.

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

– nižja ponudbena cena – 50%,
– boljše reference ponudnika in even-

tualnih podizvajalcev – 40%,
– krajši rok dokončanja del – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika, pri Ireni
Zore, univ. dipl. inž. gradb.

17., 18.
Slovenske železnice, d.d.

Št. 1658-99 Ob-2518
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
faks 061/189-73-47.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): naročnik bo izbral naj-
ugodnejšega ponudnika na podlagi javnega
razpisa za izbiro izvajalca brez omejitev.

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrže-

valna dela na rezervoarju R-13 v skla-
dišču naftnih derivatov v Instalaciji Ser-
min pri Kopru.

Obseg zahtevanih vzdrževalnih del:
– demontaža plavajoče kovinske strehe

s pripadajočimi instalacijami in opremo;
– dobava materiala in vgradnja notranje

podnice;
– dobava in montaža fiksne aluminijaste

strehe;
– dobava in montaža aluminijastega pla-

vajočega pokrova – membrane;
– dobava in montaža materiala in opre-

me za vgradnjo potrebnih instalacij in krmi-
ljenja.

Orientacijska vrednost naročila:
95 mio SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: datum predvi-
denega pričetka del: druga polovica avgu-
sta 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki dvignejo razpisno dokumentacijo v
tajništvu Zavoda Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do vključno 16. 4.
1999 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred prevzemom razpisne
dokumentacije morajo ponudniki vplačati
stroške v znesku 50.000 SIT na žiro račun
Zavoda Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, št. 50101-603-402300.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: veljaven je poštni žig do
vključno 14. 5. 1999 do 24. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: pisne ponudbe z vidno oz-
nako na prednji strani ovojnice “Ponudba
R-13 – Ne odpiraj!” in točnim naslovom
ponudnika na zadnji strani ovojnice, morajo
ponudniki oddati s priporočeno pošiljko na
naslov: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 17. 5. 1999 ob 9. uri,
v prostorih restavracije Poslovnega centra
Ljubljana, Dunajska 106/I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe morajo ponudniki pred-
ložiti v ponudbi bančno garancijo v znesku
4,750.000 SIT, z veljavnostjo 45 dni od
dneva oddaje ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo se bo izvršilo v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS.

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:
vse zahteve glede finančno poslovnih in teh-
ničnih sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, so navedene v razpisni dokumen-
taciji.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika so: re-
ference, rok izvedbe del, cena, garancija in
posebne ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– na morebitna pisna vprašanja v zvezi z
razpisanimi deli in razpisno dokumentacijo,
ki bodo prispela do vključno 30. 4. 1999
na naslov Zavoda, faks 061/189-73-47, bo
naročnik pisno odgovoril do vključno 7. 5.
1999;

– na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki so dvignili ponudbeno dokumentacijo;

– ponudbe, katerih ovojnice ne bodo
ustrezno opremljene, bodo izločene pred
odpiranjem in vrnjene pošiljatelju. Prav tako
bo ponudniku neodprta vrnjena ponudba, ki
bo oddana po roku, določenem v tem jav-
nem razpisu;

– ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnje-
vale zahtev iz razpisne dokumentacije, bo
komisija za vodenje razpisnega postopka
od odpiranju ponudb izločila;

– ponudniki bodo o izbiri izvajalca razpi-
sanih del obveščeni pisno do vključno
26. 5. 1999.

17., 18.
Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve

Št. 011-04-20/98 Ob-2527
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

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

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

benih del: zalivanje reg in razpok na glav-
nih in regionalnih cestah na območju
Republike Slovenije.

Ocenjena vrednost del: 100,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. (a) Čas izvedbe: do 31. 10. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36 faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do oddaje po-
nudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 5. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj - Zalivanje reg
in razpok na glavnih in regionalnih cestah na
območju Republike Slovenije.“ - P.F.
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Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 5. 1999
od 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Polo-
na Fazarinc, dipl. inž. Družba za državne
ceste, d.o.o. Tržaška 19a, tel.
061/178-8300. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-2528
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

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

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

nih del: sanacija plazu Sorica - Petrovo
Brdo na cesti RT 409/1129.

Ocenjena vrednost del: 24,100.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Čas izvedbe: 5 mesecev po sklenitvi

pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do oddaje po-
nudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 5. 1999 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj - sanacija
plazov Sorica-Petrovo Brdo.“ - B.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 5.
1999 od 13.00 uri na naslovu: Ministrstvo
za promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št.
320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Brane
Vlaj, dipl. inž., Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-2529
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

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

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

nih del: modernizacija ceste
R3-721/1317 Martinje - Dolič.

Ocenjena vrednost del: 47,948.000
SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Čas izvedbe: 4 mesece po sklenitvi
pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do oddaje ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 5. 1999 do 12.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj - Moderniza-
cija ceste R3-721/1317 Martinje-Dolič.“ -
D.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 5. 1999
ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

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
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priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

17. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Dean
Peršon, dipl. inž., Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-2530
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

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

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

nih del: sanacija sredinskega stika na
glavnih in regionalnih cestah na območ-
ju Republike Slovenije.

Ocenjena vrednost del: 30,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Čas izvedbe: do 31. 9. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36 faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do oddaje po-
nudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 5. 1999 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj - Sanacija sredinskega stika na glav-
nih in regionalnih cestah na območju Re-
publike Slovenije.“ - P.F.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 5. 1999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-

ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. št. RS, 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Polo-
na Fazarinc, dipl. inž. Družba za državne
ceste, d.o.o. Tržaška 19a, tel.
061/178-8300. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-2531
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

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

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

nih del: sanacija plazu Žiče na cesti
R3-686 odsek 1279.

Ocenjena vrednost del: 19,300.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Čas izvedbe: 5 mesecev po sklenitvi

pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36 faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do oddaje po-
nudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 5. 1999 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odiraj - Sanacija pla-
zu Žiče na cesti R3-686 odsek 1279.“ -
B.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 5. 1999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

17. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Brane
Vlaj, dipl. inž. Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-83-00.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-2532
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in zve-

ze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

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

nih del: sanacija brežin Petrina-Mirtovi-
či, II. faza na cesti R3 657/1345. Oce-
njena vrednost del: 33,900.000 SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Čas izvedbe: 8 mesecev po sklenitvi

pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
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taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do oddaje ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 5. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj - sanacija
brežin Petrina-Mirtoviči, II. faza na cesti R3
657/1345.“ - B.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 5. 1999
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti po-
nudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Brane
Vlaj, dipl. inž., Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-20/98 Ob-2533
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in zve-

ze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

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

nih del: sanacija dveh usadov v Kokri na
cesti G1-210/1106.

Ocenjena vrednost del: 14.475.000
SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Čas izvedbe: 5 mesecev po sklenitvi

pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do oddaje po-
nudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 5. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; Vlo-
žišče, soba št. 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj - Sanacija
dveh usadov v Kokri na cesti
G1-210/1106.“ - B.V.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 5. 1999
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Brane
Vlaj, dipl. inž. Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-2556
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18 Brežice, 8250 Brežice, faks
0608/61-850.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Brežice, KS
Cerklje ob Krki.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovoda Cerklje - Gazice: I. faza,
gradbeno – zemeljska in montažna de-
la. Ocenjena vrednost del: 30 mio SIT.

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

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so sprejemljive pod pogoji, ki so določeni v
razpisni dokumentaciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 15. 6. 1999,
čas izvedbe: 3 meseci.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zain-
teresirani ponudniki pisno ali telefonsko na-
ročijo razpisno dokumentacijo na naslovu:
Gemis d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250
Brežice, tel. 0608/66-550, 0608/66-551,
faks 0608/66-552.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do vključno 7. 5.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo pred na-
ročilom razpisne dokumentacije nakazati
20.000 SIT na ŽR Gemis d.o.o. št.
51620-601-16866 kot plačilo razpisne do-
kumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 10. 5. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. 5. 1999 ob 12.
uri na naslovu: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice (sejna soba v prit-
ličju).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana je bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ocenjene vrednosti del, ki
mora biti v veljavi še 30 dni po datumu, ki je v
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razpisni dokumentaciji določen za izdajo
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: skupina ponudnikov
storitev mora prevzeti pravno obliko, sklad-
no z ZJN.

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 ZJN in zahtevami razpisne doku-
mentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po končnem ro-
ku za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(20%), reference ponudnika pri podobnih
delih (20%), strokovna usposobljenost po-
nudnika; kadri, oprema (10%), reference
vodilnega kadra pri podobnih delih (10%),
izkušnje naročnika s ponudnikom (20%), de-
lež opravljenih del z lastno operativo in last-
nimi kadri (20%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ostale informacije o naročilu so razvid-
ne iz razpisne dokumentacije.

17., 18.
Občina Brežice

Ob-2557
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18 Brežice, 8250 Brežice, faks
0608/61-850.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Brežice, KS
Pišece.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovoda Pišece: III. faza, gradbeno
– zemeljska in montažna dela. Ocenjena
vrednost del: 30 mio SIT.

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

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so sprejemljive pod pogoji, ki so določeni v
razpisni dokumentaciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden za-
četek del: 15. 6. 1999, čas izvedbe: 3 me-
seci.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zain-
teresirani ponudniki pisno ali telefonsko na-
ročijo razpisno dokumentacijo na naslovu:
Gemis d.o.o., Cesta Prvih borcev 11, 8250
Brežice, tel. 0608/66-550, 0608/66-551,
faks 0608/66-552.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do vključno 7. 5.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo pred na-

ročilom razpisne dokumentacije nakazati
20.000 SIT na ŽR Gemis d.o.o. št.:
51620-601-16866 kot plačilo razpisne do-
kumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 10. 5. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. 5. 1999 ob 11.
uri na naslovu: Občina Brežice, Cesta pr-
vih borcev 18, 8250 Brežice (sejna soba v
pritličju).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana je bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ocenjene vrednosti del, ki
mora biti v veljavi še 30 dni po datumu, ki je v
razpisni dokumentaciji določen za izdajo
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: skupina ponudnikov
storitev mora prevzeti pravno obliko, sklad-
no z ZJN .

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 ZJN in zahtevami razpisne doku-
mentacije.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po končnem ro-
ku za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: cena (20%), reference
ponudnika pri podobnih delih (20%), stro-
kovna usposobljenost ponudnika; kadri,
oprema (10%), reference vodilnega kadra
pri podobnih delih (10%), izkušnje naročni-
ka s ponudnikom (20%), delež opravljenih
del z lastno operativo in lastnimi kadri (20%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ostale informacije o naročilu so razvid-
ne iz razpisne dokumentacije.

17., 18.
Občina Brežice

Št. 60-891/99 Ob-2567
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, faks 068/324-115.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: razširi-
tev mestne plinske mreže in obnova vo-
dovoda na območju Novega mesta.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
57,000.000 SIT:

a) razširitev mestne plinske mreže:
32,000.000 SIT,

b) obnova vodovoda: 25,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
10. 6. 1999, konec del: 10. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor
razvoja  in  investicij,  Muzejska  ulica  5,
8000 Novo mesto, kontaktna oseba An-
dreja Gorše.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT, na ŽR JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., št. 52100-601-11459, pri Agenciji
za plačilni promet Novo mesto, z navedbo
“Javni razpis za mestno plinsko mrežo in
obnovo vodovoda”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo me-
sto, kontaktna oseba Andreja Gorše.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 5. 1999 ob 12. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000
Novo mesto, 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 5% ocenjene vrednosti javnega naročila.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vse pravne oblike,
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 13. 7. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ustrez-
ne reference, sposobnost in usposobljenost
ponudnika dela izvesti kot javno naročilo
zahteva, ekonomsko najugodnejša ponud-
ba.

16., 17., 18.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 60-889/99 Ob-2568
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, faks 068/324-115.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja kanalizacije Šmarjeta–Obrh.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
17,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
10. 6. 1999, konec del: 31. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvo-
ja in investicij, Muzejska ulica 5, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba Andreja Gorše.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT, na ŽR JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., št. 52100-601-11459, pri Agenciji
za plačilni promet Novo mesto, z navedbo
“Javni razpis za kanalizacijo Šmarjeta–
Obrh”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo me-
sto, kontaktna oseba Andreja Gorše.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 5. 1999 ob 12. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000
Novo mesto, 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 5% ocenjene vrednosti javnega naročila.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vse pravne oblike,
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 13. 7. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ustrez-
ne reference, sposobnost in usposoblje-
nost ponudnika dela izvesti kot javno naro-
čilo zahteva, ekonomsko najugodnejša po-
nudba.

16., 17., 18.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 34401-0012/99-5 Ob-2599
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, faks 061/818-119.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine
Kamnik.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrže-
valna dela na gozdnih cestah v zaseb-
nem in družbenem sektorju v Občini
Kamnik.

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

nesprejemljivost variant: variante niso pred-
videne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
od 25. 5. 1999 do 31. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove, Krajevna enota Kamnik,
Tunjiška 21, 1240 Kamnik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT se nakaže na ži-
ro račun št. 50106-603-54908, s pripisom
“javni razpis vzdrževanje gozdnih cest”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 5. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 1999 ob 12. uri, v sejni sobi 9 Obči-
ne Kamnik, Glavni trg 24.

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% vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
izstavitev začasnih mesečnih situacij z ro-
kom plačila 30 dni od izstavitve.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija oziroma obrtno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 12. 5. 1999 do
12. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
fiksnost cen, finančni pogoji (odlog plačila,
sistem “ključ v roke”), rok izvedbe, garanci-
ja, usposobljenost, kompletnost ponudbe.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Zavod za gozdove, g. Škofic, tel.
061/831-946.

17., 18.
Občina Kamnik

Št. 363-25/99 Ob-2588
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RS, Ministrstvo za pravosodje, Žu-
pančičeva 3, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-54-25, faks 061/178-55-96.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: nakup
neopremljenih poslovnih prostorov v
skupni izmeri 610 m2 za potrebe Okrož-
nega državnega tožilstva v Murski Sobo-
ti. Ocenjena vrednost nakupa za celoto je
147,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi:

a) že zgrajeno nepremičnino,
b) nepremičnino v gradnji.
(b)
6. Datum predvidene primopredaje pro-

storov: najkasneje september 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RS,
Ministrstvo za pravosodje, Sektor za logisti-
ko pravosodnih organov, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, soba II/68, Tadej Weilguny,
tel. 061/178-54-25 oziroma Anton Gruden,
tel. 061/178-56-16.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 4. 1999,
med 9. in 12. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 10. 5. 1999 do 14.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za pravo-
sodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, v
primeru osebne predaje ponudbe pa na isti
naslov – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 1999 ob 10. uri, v prostorih RS,
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana.

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

a) bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% od vrednosti javnega razpisa, z
rokom veljavnosti do vključno datuma ve-
ljavnosti ponudbe – že ob predložitvi po-
nudbe;

b) bančno garancijo za dobro izvedbo
prevzetih obveznosti v višini 5% pogodbene
vrednosti – ob predložitvi ponudbe le izjava
banke, da bo izdala navedeno garancijo;

c) bančno garancijo kot jamstvo za od-
pravo stvarnih napak v višini 5% pogodbene
vrednosti – ob predložitvi ponudbe le izjava
banke, da bo izdala navedeno garancijo.

Podrobnejše obrazložitve in navodila so
razvidni iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: v primeru nakupa poslovnih prostorov
kjer je objekt v fazi graditve, se bo kupnina
poravnavala po mesečnih situacijah v skla-
du s planom izvajanja del, ki je obvezna
priloga pogodbe, v roku 60 dni po preje-
mu in potrditvi mesečnih situacij s strani
kupca, ob tem, da je kupec zadnjih 10%
kupnine dolžan poravnati šele po opravlje-
ni primopredaji poslovnih prostorov. DUR
nastane z zadnjim dnem v mesecu, ob tem,
da je kupec zavezan plačevati situacije
šele, ko pogodbo podpišeta obe stranki,
je pogodba predložena Davčni upravi RS
in podpis prodajalca na pogodbi overi
notar.

V primeru, da so predmet nakupa po-
slovni prostori v že zgrajenem objektu, pa
se kupec zavezuje 90% kupnine poravnati v
roku 60 dni za tem, ko pogodbo podpišeta
obe pogodbeni stranki, je pogodba predlo-
žena Davčni upravi RS in podpis prodajalca
na pogodbi overi notar, 10% kupnine pa je
kupec dolžan poravnati po opravljeni primo-
predaji poslovnih prostorov.
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12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik, ki mu bo dodeljeno javno naroči-
lo: pisna 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 ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, zahtevane v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti še 90 dni po datumu odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): loka-
cijska ustreznost, ustreznost poslovnih pro-
storov po dodatnih merilih (odgovarjajoča
velikost prostorov, odgovarjajoče število in
namembnost prostorov, odgovarjajoče fi-
nalne obdelave prostorov, odgovarjajoča
opremljenost prostorov z instalacijami, od-
govarjajoče število parkirnih mest in ga-
raž), plačilni pogoji, druge ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik naročniku, cena; podrob-
nejša merila so določena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: RS, Ministrstvo za pravosodje, Župan-
čičeva 3, 1000 Ljubljana, Tadej Weilguny,
tel. 061/178-54-25, faks 061/178-55-96.

17., 18.
Ministrstvo za pravosodje

Ob-2589
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo
mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto, faks
068/322-853.

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

3. Kraj izvedbe del: SX Novo mesto, PX
Črnomelj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izvaja-
nje gradbenih del pri rednem in investi-
cijskem vzdrževanju na razvodnem na-
ročniškem omrežju v Novem mestu.
Ocenjene vrednosti po sklopih so: SX Novo
mesto: 19,000.000 SIT, PX Črnomelj:
9,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik lahko izdela po-
nudbo za posamezne sklope del (SX Novo
mesto, PX Črnomelj) v skladu s specifikaci-
jo v ponudbi.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jektiranje, dobava, montaža in vključitev te-
lekomunikacijskega omrežja in naprav.

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

jo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek 24. 5.
1999, dokončanje 20. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto,
Služba za investicije, Novi trg 7a, 8000

Novo mesto, kontaktna oseba Marjan Mo-
žina, el. inž.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na blagajni PE,
ali z virmanom na ŽR: 52100-849-90805,
s sklicevanjem na predmet razpisa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 4. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo me-
sto, soba št. 90.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 4. 1999 ob 12.30, na Telekom Slove-
nije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto, soba št. 76.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
1% ponudbene vrednosti, bančna garancija
za resnost ponudbe do 24. 5. 1999 in
bančno garancijo za odpravo napak v ga-
rancijskem roku oziroma najmanj 2 leti po
končanju del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok 90 dni po posameznih meseč-
nih situacijah (10% pogodbene vrednosti se
plača po izpolnitvi obveznosti izvajalca ter
uspešno opravljeni kontroli kvalitete).

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:
registracija ponudnika; dovoljenje za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa; do-
kazilo o poravnanih obveznostih iz naslova
davkov, taks in drugih dajatev, določenih z
zakonom; dokazilo, da proti ponudniku ni
uveden stečajni postopek, postopek likvi-
dacije ali prisilne poravnave; dokazilo o bo-
niteti (BON2); izjava ponudnika, da proti nje-
mu ni bila izdana pravnomočna sodna od-
ločba, ki bi kazala na njegovo nestrokov-
nost; referenčna lista za podobna dela;
podatki o tehnični opremljenosti; podatki o
referenci kadrov.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 4. 1999 do
11. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
ponudbena vrednost in minimalni obvezni
kriteriji za preverjanje usposobljenosti in
sposobnosti ponudnika.

16., 17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.

PE Novo mesto

Ob-2590
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo
mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto, faks
068/322-853.

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

3. Kraj izvedbe del: PX Sevnica, PX Bre-
žice, PX Krško.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-

lov, ki se bodo oddajali posamično: izvaja-
nje montažnih del pri rednem in investi-
cijskem vzdrževanju na razvodnem na-
ročniškem omrežju v Posavju. Ocenjene
vrednosti po sklopih so: PX Sevnica:
7,000.000 SIT, PX Krško: 7,000.000 SIT,
PX Brežice: 6,500.000 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: ponudnik lahko izdela po-
nudbo za posamezne sklope del (PX Sevni-
ca, PX Brežice, PX Krško) v skladu s speci-
fikacijo v ponudbi.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jektiranje, dobava, montaža in vključitev te-
lekomunikacijskega omrežja in naprav.

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

jo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek 24. 5.
1999, dokončanje 20. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto,
Služba za investicije, Novi trg 7a, 8000
Novo mesto, kontaktna oseba Peter
Udovč, el. inž.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na blagajni PE,
ali z virmanom na ŽR: 52100-849-90805,
s sklicevanjem na predmet razpisa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 4. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo me-
sto, soba št. 90.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 4. 1999 ob 13.30, na Telekom Slove-
nije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto, soba št. 76.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
1% ponudbene vrednosti, bančna garancija
za resnost ponudbe do 24. 5. 1999 in
bančno garancijo za odpravo napak v ga-
rancijskem roku oziroma najmanj 2 leti po
končanju del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: plačilni rok 90 dni po posameznih me-
sečnih situacijah (10% pogodbene vred-
nosti se plača po izpolnitvi obveznosti izva-
jalca ter uspešno opravljeni kontroli
kvalitete).

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:
registracija ponudnika; dovoljenje za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa; do-
kazilo o poravnanih obveznostih iz naslova
davkov, taks in drugih dajatev, določenih z
zakonom; dokazilo, da proti ponudniku ni
uveden stečajni postopek, postopek likvi-
dacije ali prisilne poravnave; dokazilo o bo-
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niteti (BON1, BON2); izjava ponudnika, da
proti njemu ni bila izdana pravnomočna sod-
na odločba, ki bi kazala na njegovo nestro-
kovnost; referenčna lista za podobna dela;
podatki o tehnični opremljenosti; podatki o
referenci kadrov.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 4. 1999 do
11. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
ponudbena vrednost in minimalni obvezni
kriteriji za preverjanje usposobljenosti in
sposobnosti ponudnika.

16., 17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.

PE Novo mesto

Ob-2591
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo
mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto, faks
068/322-853.

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

3. Kraj izvedbe del: SX Novo mesto, PX
Črnomelj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih
montažnih del in ocenjena vrednost celote
in delov, ki se bodo oddajali posamično:
izvajanje montažnih del pri rednem in
investicijskem vzdrževanju na razvod-
nem naročniškem omrežju v Novem me-
stu. Ocenjene vrednosti po sklopih so: SX
Novo mesto: 14,000.000 SIT, PX Črno-
melj: 6,000.000 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: ponudnik lahko izdela po-
nudbo za posamezne sklope del (SX Novo
mesto, PX Črnomelj) v skladu s specifikaci-
jo v ponudbi.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jektiranje, dobava, montaža in vključitev te-
lekomunikacijskega omrežja in naprav.

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

jo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek 24. 5.
1999, dokončanje 20. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto,
Služba za investicije, Novi trg 7a, 8000
Novo mesto, kontaktna oseba Udovč Pe-
ter, el. inž.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na blagajni PE,
ali z virmanom na ŽR: 52100-849-90805,
s sklicevanjem na predmet razpisa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 4. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo me-
sto, soba št. 90.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 4. 1999 ob 12. uri, na Telekom Slove-

nije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto, soba št. 76.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
1% ponudbene vrednosti, bančna garancija
za resnost ponudbe do 24. 5. 1999 in
bančno garancijo za odpravo napak v ga-
rancijskem roku oziroma najmanj 2 leti po
končanju del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok 90 dni po posameznih meseč-
nih situacijah (10% pogodbene vrednosti se
plača po izpolnitvi obveznosti izvajalca ter
uspešno opravljeni kontroli kvalitete).

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:
registracija ponudnika; dovoljenje za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa; do-
kazilo o poravnanih obveznostih iz naslova
davkov, taks in drugih dajatev, določenih z
zakonom; dokazilo, da proti ponudniku ni
uveden stečajni postopek, postopek likvi-
dacije ali prisilne poravnave; dokazilo o bo-
niteti (BON1, BON2); izjava ponudnika, da
proti njemu ni bila izdana pravnomočna sod-
na odločba, ki bi kazala na njegovo nestro-
kovnost; referenčna lista za podobna dela;
podatki o tehnični opremljenosti; podatki o
referenci kadrov.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 4. 1999 do
11. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): naj-
ugodnejša ponudbena vrednost in minimal-
ni obvezni kriteriji za preverjanje usposob-
ljenosti in sposobnosti ponudnika.

16., 17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.

PE Novo mesto

Ob-2592
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Novo
mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto, faks
068/322-853.

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

3. Kraj izvedbe del: PX Sevnica, PX Bre-
žice, PX Krško.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izvaja-
nje gradbenih del pri rednem in investi-
cijskem vzdrževanju na razvodnem na-
ročniškem omrežju v Posavju. Ocenjene
vrednosti po sklopih so: PX Sevnica:
9,500.000 SIT, PX Krško: 9,500.000 SIT,
PX Brežice: 9,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik lahko izdela po-
nudbo za posamezne sklope del (PX Sevni-
ca, PX Brežice, PX Krško) v skladu s speci-
fikacijo v ponudbi.

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

jektiranje, dobava, montaža in vključitev te-
lekomunikacijskega omrežja in naprav.

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

jo varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje
variante.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek 24. 5.
1999, dokončanje 20. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto,
Služba za investicije, Novi trg 7a, 8000
Novo mesto, kontaktna oseba Marjan Mo-
žina, el. inž.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na blagajni PE,
ali z virmanom na ŽR: 52100-849-90805,
s sklicevanjem na predmet razpisa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 4. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo me-
sto, soba št. 90.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 4. 1999 ob 13. uri, na Telekom Slove-
nije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto, soba št. 76.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
1% ponudbene vrednosti, bančna garancija
za resnost ponudbe do 24. 5. 1999 in
bančno garancijo za odpravo napak v ga-
rancijskem roku oziroma najmanj 2 leti po
končanju del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok 90 dni po posameznih meseč-
nih situacijah (10% pogodbene vrednosti se
plača po izpolnitvi obveznosti izvajalca ter
uspešno opravljeni kontroli kvalitete).

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:
registracija ponudnika; dovoljenje za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa; do-
kazilo o poravnanih obveznostih iz naslova
davkov, taks in drugih dajatev, določenih z
zakonom; dokazilo, da proti ponudniku ni
uveden stečajni postopek, postopek likvi-
dacije ali prisilne poravnave; dokazilo o bo-
niteti (BON1, BON2); izjava ponudnika, da
proti njemu ni bila izdana pravnomočna sod-
na odločba, ki bi kazala na njegovo nestro-
kovnost; referenčna lista za podobna dela;
podatki o tehnični opremljenosti; podatki o
referenci kadrov.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 4. 1999 do
11. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
ponudbena vrednost in minimalni obvezni
kriteriji za preverjanje usposobljenosti in
sposobnosti ponudnika.

16., 17., 18.
Telekom Slovenije, d.d.

PE Novo mesto
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Razveljavitev

Ob-2416
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c.

7, Radlje ob Dravi, na podlagi tretjega od-
stavka 66. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) razveljavlja javni razpis
za izbiro izvajalca izdelave projektne doku-
mentacije za projektiranje komunalnih ob-
jektov in naprav, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 7 z dne 5. 2. 1999, Ob-737.

Občina Radlje ob Dravi

Ob-2434
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Blei-
weisova c. 6, 4000 Kranj, telefaks
064/211-362, tel. 064/28-30.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): naročnik oddaja javno
naročilo z javnim razpisom za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje strokovnega
nadzorstva nad gradnjo Upravne stavbe
z Distribucijskim centrom vodenja Elek-
tro Gorenjske za gradbena, obrtniška in
instalacijska dela ter zunanja ureditev.
Ocenjena vrednost storitve je 8,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Kranj, Mirka Vadnova 3.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: strokovno nadzorstvo nad grad-
njo smejo opravljati poklici, ki ustrezajo do-
ločilom 51. in 63. člena zakona o graditvi
objektov.

(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: po-
nudnik mora ponudbi predložiti kadrovsko
strukturo ponudnika in življenjepis ter refe-
rence odgovornih oseb, ki bodo izvajali stro-
kovno nadzorstvo nad gradnjo.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo izdelati po-
nudbo celovito za vsa razpisana dela.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum predvidenega
pričetka del je junij 1999, dokončanje del
oktober 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago v taj-
ništvu uprave Elektro Gorenjske, d.d., Blei-
weisova c. 6/III, Kranj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 19. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija se
lahko dvigne po predhodni enodnevni naja-
vi po telefaksu 064/211-362 in z virman-
skim dokazilom o plačilu stroškov za razpis
v višini 50.000 SIT na ŽR št.
51500-601-26042 s pripisom za razpisno
dokumentacijo.

Ponudbe lahko oddajo samo ponudniki,
ki so dvignili originalno razpisno dokumen-
tacijo.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti najkasneje do srede 19. 5.
1999, do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti na naslov: Elektro Gorenjska, d.d.,
Bleiweisova c. 6/III, 4000 Kranj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo 19. 5.
1999 ob 11. uri v sejni sobi uprave Elektro
Gorenjske, d.d., Bleiweisova c. 6/III, Kranj.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ponudbene cene. Veljavnost garancije mo-
ra trajati 60 dni od datuma javnega odpira-
nja ponudb. Naročnik bo ponudnikom takoj
po izbiri najugodnejšega ponudnika vrnil ga-
rancijo za resnost ponudbe, izbranemu po-
nudniku pa šele po podpisu pogodbe, ko
mu bo izročil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik ne nudi
avansa. Rok plačila je 30 dni po prejemu
situacije. Vsi ostali finančni pogoji so dolo-
čeni v razpisni dokumentaciji.

14. 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 pod pogoji iz razpisne dokumentacije
vključi podizvajalce.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik mora predložiti dokumente in dokazi-
la, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko umaknetjo ponudbe do preteka roka za
oddajo, to je do 19. 5. 1999 do 10. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri oce-
njevanju ponudb bodo upoštevana nasled-
nja merila:

– potrjene reference na podobnih ob-
jektih v Sloveniji (delež 10%),

– potrjene reference odgovornih oseb,
ki bodo izvajali strokovno nadzorstvo nad
gradnjo (delež 10%),

– skupna ponudbena cena ob upošteva-
nju fiksnih cen v času pogodbenega roka
(delež 80%).

18. Druge informacije o naročilu: na pi-
sno zahtevo v skladu s pogoji določenimi v
razpisni dokumentaciji.

19., 20.
Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,

Kranj

Št. 182/99 Ob-2443
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Premogovnik Velenje, d.d., javno
podjetje za pridobivanje lignita, Partizanska
78, 3320 Velenje, faks 063/854-986.

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: izvajanje prevozov za zapo-
slene Premogovnika Velenje na delo in z
dela za obdobje enega leta; ocenjena
vrednost naročila je ca. 205,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: mesto Velenje in Vele-
nje z okolico (največja oddaljenost posa-
mezne relacije je 53 km).

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da, po razpisni dokumentaciji.

(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. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročnik bo upošteval celo-
vite ponudbe ali po segmentih (mestni pro-
met, primestni promet, medkrajevni pro-
met), ponudbe za posamezno relacijo ne
bodo upoštevane.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: dela bodo oddana za
obdobje enega leta.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pre-
mogovnik Velenje, d.d., Partizanska 78,
3320 Velenje, kadrovska služba, Stanislava
Zver, soba št. 3, tel. 063/853-312.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 14. 4. 1999
do 10. 5. 1999, v času od 7. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 40.000
SIT na žiro račun naročnika, št.
52800-601-23430 z oznako predmeta pla-
čila.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 25. 5. 1999, do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Premogovnik Velenje, d.d.,
Partizanska 78, 3320 Velenje, kadrovska
služba, Stanislava Zver, soba št.3, tel.
063/853-312, v zaprti kuverti z oznako “Ne
odpiraj”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 1999 ob 11. uri v Premogovniku
Velenje, sejna soba direktorja, drugo nad-
stropje.
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12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost dane ponudbe s strani po-
nudnika, in sicer v višini 5% vrednosti celot-
ne ponudbe ter garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% ponudbene vrednosti v
roku 10 dni po sklenitvi pogodbe.

13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 25. 5. 1999
po 10. uri.

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

– ponudbena cena za avto-dan,
– plačilni rok,
– fiksnost cen,
– način fakturiranja.
18. Druge informacije o naročilu: vse do-

datne informacije lahko dobite pri vodji na-
ročila, Lukner Janku.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 85 z dne 18. 12. 1998; Ob-8907.

20.
Premogovnik Velenje, d.d.

Št. 305-08/99-601 Ob-2445
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Uprava za izvrševanje kazenskih sank-
cij – ZPKZ Dob – GE “Pohorje”, Slovenska
vas 14, 8233 Mirna, telefaks 068/47-183.

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: zavarovanje premože-
nja UIKS – ZPKZ GE “Pohorje” Mirna.

Ocenjena vrednost zavarovalne premije
za obdobje od 1. 7. 1999 do 31. 12. 2002
je 40,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Mirna, Slovenska vas 14.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba mora zajemati vsa
področja zavarovanj za obdobje od 1. 7.
1999 do 31. 12. 2002.

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

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: naročilo bo za obdob-
je od 1. 7. 1999 do 31. 12. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mir-
ni, Milka Novak, Slovenska vas 14, 8233
Mirna.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 4. 1999.

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

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 5. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod za prestajanje kazni
zapora Dob – vložišče, Slovenska vas 14,
8233 Mirna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 1999 ob 10. uri v sejni sobi ZPKZ
Dob.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 1,000.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: storitev 100% fi-
nancira uporabnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravne osebe, registri-
rane za področje zavarovanj po zakonu o
zavarovalnicah.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 11. 5. 1999
do 9. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: so do-
ločene v razpisni dokumentaciji.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: je ni bilo.

20.
Uprava za izvrševanje kazenskih

sankcij
Zavod za prestajanje kazni zapora

Dob pri Mirni

Št. 90335-7/1999-1 Ob-2472
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub-
ljana; faks 061/178-49-09.

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 nasled-
nje naloge in sicer:

3.1 Vzdrževanje programske opre-
me in podatkov Registra zemljepisnih
imen.

3.2 Razrez sloja zajetih zemljepisnih
imen iz listov TTN 10 na liste TTN 5.

Predvidena vrednost naročila je
6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: brez omejitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon
o geodetski službi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
niki morajo navesti imena in strokovne kvali-
fikacije osebja, ki je odgovorno za izvedbo
naloge kot je določeno v razpisni dokumen-
taciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: delov storitev ni.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba posamezne naloge po-
teka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanje po-
samezne naloge je opredeljen z uveljavitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, Kontakt-
na oseba: Nives Jurcan, soba P03. tel.
061/178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 4. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nego-
tovinsko plačilo; cena enega izvoda razpi-
sne dokumentacije je 2.500 SIT - ŽR
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 3. 5. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P03.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb 3. 5. 1999 ob 11. uri; Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v prit-
ličju.

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 vrednosti ponudbe z veljavnostjo
do 30. 6. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: nalogi 3.1 in 3.2 v
celoti financira naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalce. Njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 5. 1999
po 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
14 z dne 12. 3. 1999, Ob-1696.

Geodetska uprava
Republike Slovenije
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Št. 90335-8/1999-1 Ob-2473
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana; faks 061/178-49-09.

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 nasled-
nje naloge in sicer:

3.1 zajem zemljepisnih imen iz te-
meljnih topografskih načrtov v merilu
1 : 5.000,

3.2 dodatni zajem zemljepisnih imen
iz topografske karte v merilu 1 : 50.000

3.3 zajem zemljepisnih imen iz pre-
gledne karte v merilu 1 : 250.000.

Predvidena vrednost naročila je
13,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: brez omejitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon
o geodetski službi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za iz-
vedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: delov storitev ni.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba posamezne naloge po-
teka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanje po-
samezne naloge je opredeljen z uveljavitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
detska uprava Republike Slovenije, Zemlje-
merska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P03, tel.
061/178-49-22.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 4. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo; cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
2.500 SIT - ŽR: 50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P03.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb 3. 5. 1999 ob 10. uri; Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemer-
ska ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba
v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo
do 30. 6. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naloge 3.1, 3.2 in
3.3 v celoti financira naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalce. Njihovo pravno razmerje dolo-
ča razpisna dokumentacija.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: so določene v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 5. 1999
po 9. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
14 z dne 12. 3. 1999, Ob-1695.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 400-04-03/99 Ob-2492
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.

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: raziskave onesnaženo-
sti tal s predlogom programa ukrepov
nujnih sanacij.

Ocenjena vrednost naročila:
21,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navodila so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: dokončanje do 30. 10.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Mateja Galič, univ.
dipl. prav., soba št. P11, tel.
061/178-44-51.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 5. 1999.

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

predložiti ponudbo: 3. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložiš-
če, pritličje, tel. 061/178-44-09.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 1999 ob 13. uri, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba
št. 221, II. nadstropje.

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 1,050.000 SIT (5% od orientacijske vred-
nosti storitve), z veljavnostjo 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik financira
razpisana dela v celoti iz sredstev proraču-
na RS in poravnava plačila v skladu z zako-
nom o izvrševanju proračuna RS in pogod-
bo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.

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

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sesta-
vitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;

– da proti njemu ni uveden postopek pri-
silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in prispev-
ke;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference;
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v raz-

pisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 3. 5. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
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– reference ponudnika in projektne sku-
pine ponudnika, maks. 30 točk,

– kadrovska zasedba projektne skupine,
maks. 15 točk,

– sposobnost ponudnika, da opravi delo
brez zun. sodelavcev oziroma podizvajal-
cev, maks. 5 točk,

– ponudbena cena, maks. 40 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 6 točk,
– podatki, opremljenost, maks. 4 točke.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom

doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: more-

bitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu naročni-
ka; kontaktna oseba naročnika mag. Turk
Inga, univ. dipl. biol., tel. 061/178-45-37.

19., 20.
MOP, Uprava RS za varstvo narave

Št. 096-10/99 Ob-2500
 1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za
plačilni promet, podružnica Novo mesto,
Kandijska cesta 21, številka telefaksa,
068/3913-457.

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: dostava malic za de-
lavce naročnika (s prevzemom delavke)
v ocenjeni vrednosti 6,500.000 SIT na leto.

4. Kraj izvedbe: Novo mesto, Kandijska
cesta 21.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izpolnjevanje pogojev za oprav-
ljanje storitev menz ter pripravo in dostavo
hrane (catering).

(b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek predvidoma v
juniju 1999, zaključek predvidoma 31. 12.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, podružnica Novo mesto, Kandijska ce-
sta 21, soba 303/III.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 4. 1999 med
9. in 14. uro z dokaziloma o plačilu zneska
za razpisno dokumentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT z virmanom na žiro račun št.
52100-609-63085.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 30. 4. 1999 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, podružnica Novo me-
sto, Kandijska cesta 21, soba 303/III.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 1999 ob 10. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica No-
vo mesto, Kandijska cesta 21, sejna soba/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od orientacij-
ske vrednosti naročila z veljavnostjo do 4. 6.
1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačevanje me-
sečno (cena/malico).

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 30. 4. 1999
po 14. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): popol-
nost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
izkušnje s pripravo in dostavo hrane, cena
in reference (kot v razpisni dokumentaciji).

18. Druge informacije o naročilu: po-
drobnejše informacije o naročilu lahko po-
nudniki pridobijo pisno na naslovu naročni-
ka ali po tel. št. 068/39-13-404, pri Smilji
Relič.

19., 20.
Agencija Republike Slovenije

za plačilni promet

Št. 096-12/99 Ob-2501
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, podružnica Murska Sobota,
Slovenska ulica 2, številka telefaksa,
069/21-841.

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 (s prevzemom ene delavke s polnim
in ene delavke s skrajšanim delovnim ča-
som) v ocenjeni vrednosti 6,000.000 SIT
na leto.

4. Kraj izvedbe: podružnica Murska So-
bota in ekspoziture Gornja Radgona, Len-
dava in Ljutomer.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: za izvedbo naročila se lahko
prijavijo izvajalci, ki so usposobljeni za izva-
janje del čiščenja poslovnih prostorov, ima-
jo ustrezno število delavcev za izvajanje red-
nega čiščenja, globinskih čiščenj in izved-
bo zaščitnih premazov.

(b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 2 leti.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, podružnica Murska Sobota, Slovenska
ulica 2.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 4. 1999 med
10. in 12. uro pri Veri Rezar z dokaziloma o
plačilu zneska za razpisno dokumentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 2.500
SIT z virmanom na žiro račun št.
51900-609-90072.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 29. 4. 1999 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, podružnica Murska
Sobota, Slovenska ulica 2, vložišče, soba
št. 11.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 1999 ob 12. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica
Murska Sobota, Slovenska ulica 2, sejna
soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od orientacij-
ske vrednosti naročila z veljavnostjo do
20. 6. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačevanje me-
sečno, kot v razpisni dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 29. 4. 1999
po 14. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): popol-
nost ponudbe, finančno stanje ponudnika,
kvaliteta, reference in cena (kot v razpisni
dokumentaciji).

18. Druge informacije o naročilu: po-
drobnejše informacije o naročilu lahko po-
nudniki pridobijo pisno na naslovu naročni-
ka ali po tel. št. 069/300-920 pri Veri Re-
zar.

19., 20.
Agencija Republike Slovenije

za plačilni promet

Št. 30/99 Ob-2504
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana.

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-
la je vzdrževanje računalniške opreme
pri naročniku po naslednjih specifikaci-
jah:

a) oprema centralnega računalniškega
sistema na sedežu naročnika,

b) strežniki po območnih enotah in izpo-
stavah,

c) namizna računalniška oprema po ob-
močnih enotah in izpostavah,

d) mrežni laserski tiskalniki po območ-
nih enotah in izpostavah,

e) brezprekinitveni napajalni sistemi po
območnih enotah in izpostavah.

Ocenjena vrednost naročila je ca.
2,000.000 SIT mesečno.

4. Kraj izvedbe: storitve bodo izvajane
na lokacijah poslovnih prostorov naročnika
po Sloveniji.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba naročila ni rezervirana
za specifičen poklic z zakonom, predpisi ali
pristojnimi določbami.

(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
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jejo za storitve po posameznih specifikaci-
jah, ki so sestavni del razpisne dokumenta-
cije in so navedene v predmetu naročila.

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

jo varianto: ponudnik ne more ponuditi sa-
mo svoje variante.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročilo je trajno, te-
koče vzdrževanje računalniške opreme v
skladu z veljavno pogodbo.

9. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
razpisna dokumentacija je na razpolago
na naslovu: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Informacijski center, Mi-
klošičeva 24, Ljubljana, (tajništvo IC, III.
nadstr. soba 345, vsak delovni dan od
10. do 13. ure).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo se lahko zahteva do ponedeljka,
26. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za plačilo razpisne doku-
mentacije mora ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije nakazati 8.000 SIT na
žiro račun: 50101-609-10542.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do srede, 28. 4. 1999 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudniki predložijo ponud-
bo na naslov: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Informacijski center, Miklo-
šičeva 24, Ljubljana, (tajništvo IC, soba 345,
III. nadstr.).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v sredo, 28. 4. 1999
ob 12. uri v sejni sobi IC, št. 342/III, v
poslovni stavbi Zavoda na Miklošičevi 24,
Ljubjana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora zavarovati resnost ponudbe
z bančno garancijo na znesek 500.000 SIT
po predlogu iz razpisne dokumentacije z
veljavnostjo do 10. 7. 1999.

13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
glede pravnega statusa ponudnika in finanč-
no-poslovne in tehnične sposobnosti po-
nudnika ni posebnih zahtev, ponudnik mora
izpolnjevati pogoje v skladu z zakonodajo in
razpisno dokumentacijo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik ne
more odstopiti od ponudbe od odpiranja
ponudb do podpisa pogodb z izbranimi iz-
vajalci.

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

Merila za dodelitev javnega naročila naj-
boljšemu ponudniku so določena po na-
slednjem točkovnem sistemu:

a) 0–25 točk – cena;
b) 0–20 točk – odzivnost servisne služ-

be;
c) 0–20 točk – cene originalnih rezerv-

nih delov;

d) 0–15 točk – reference ponudnika;
e) 0–15 točk – število primerno uspo-

sobljenih kadrov;
f) 0–15 točk – čas popravila;
g) 0–15 točk – garancija za zamenjane

dele;
h) 0–15 točk – interaktivna povezava za

preventivno odkrivanje napak;
i) 0–10 točk – kakovost opravljanja raz-

pisanih storitev;
j) 0–10 točk – izkazana posebna znanja

strokovnega kadra;
k) 0–10 točk – izkušnje strokovnega

kadra.
18., 19., 20.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Informacijski center

Ob-2513
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: strokovni nadzor nad
gradnjo objekta Dom za starejše “Na Fa-
ri”; 8 mio SIT.

4. Kraj izvedbe: Prevalje, k.o. Farna vas.
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:
ZGO-B, Ur. l. RS, št. 59/96.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: razpisni
pogoji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: storitev 1 – izvajanje strokov-
nega nadzora.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek: maj 1999, ko-
nec maj 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, kon-
taktna oseba Stanko Kumprej, tel.
0602/346-100.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 4. 1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
3. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”,
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in z navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis – strokovni nadzor DSO
Na Fari”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 1999 ob
12. uri, v prostorih Občine Prevalje, Trg
2/a, 2391 Prevalje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo predložiti naročniku
bančno garancijo v višini 10% razpisane
vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: glavni pogoji gle-
de financiranja so nadrobno opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu.

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:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbo do pričetka odpira-
nja ponudb (4. 5. 1999 do 12. ure).

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

18., 19., 20.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Št. 01012-2/95 Ob-2516
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Loški Potok, Hrib 102, 1318
Loški Potok, tel. 061/867-147, telefaks
061/867-246.

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: vzdrževalna dela na
gozdnih cestah v državnih gozdovih.
Ocenjena vrednost vseh del je 6,770.287
SIT. Naročnik si pridržuje pravico spremem-
be obsega del glede na višino pridobljenih
sredstev. Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodnine.

4. Kraj izvedbe: gozdne ceste na ob-
močju občine Loški Potok.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN
(Ur. l. RS, št. 24/97), odredba o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna RS (Ur. l. RS, št. 58/94)
in uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozd-
nih cest (Ur. l. RS, št. 42/98).

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitev,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: določeno v razpisni doku-
mentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela so vezana na
program, ki ga pripravi Zavod za gozdove
Slovenije, OE Kočevje.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od podpisa pogodbe
do 30. 11. 1999.
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9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Obči-
na Loški Potok, Hrib 102, 1318 Loški Potok.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
razpisa, vsak delovni dan do 23. 4. 1999
od 8. do 14. ure.

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

10. (a) Datum in ura, kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 3. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebo pred-
ložiti ponudbo: Občina Loški Potok, Hrib
102, 1318 Loški Potok, tajništvo občine.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale v torek, 4. 5.
1999 ob 9. uri na sedežu občine.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
niso zahtevana.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: opredeljeni v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik sklene po-
godbo z izbranim nosilcem ponudbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno - poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti k ponudbi dokazi-
la, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku ki je dolo-
čen za oddajo ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(50%), reference (30%), fiksnost cen (10%)
in mobilnost ukrepanja (10%).

18. Druge informacije o naročilu: dose-
danji upravljalec gozdov lahko na podlagi
določil zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o skladu kmetijskih zemljišč in
gozdov RS (Ur. l. RS, št. 1/96), pri izboru
izvajalca vzdrževanja gozdnih cest v določe-
nem kompleksu državnih gozdov, pod ena-
kimi pogoji uveljavlja prednostno pravico.

19., 20.
Občina Loški Potok

Št. 110-1/99 Ob-2521
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: AC Divača – Kozina;
cestninska postaja Divača – sistem ABC.

Ocenjena vrednost naročila je
63,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC Divača – Kozina.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da – izvajalci elektro stroke.

b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora poleg variantne po-
nudbe ponuditi tudi osnovno ponudbo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: rok dokončanja del je
2 meseca po podpisu pogodbe.

9. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 04/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 178-84-39, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 14. 5. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.500 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 14. 5. 1999 do 8.30.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za AC Divača – Kozina; cestninska postaja
Divača – sistem ABC« Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 14. 5. 1999 ob
9. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,890.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

 13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

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

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-

lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

16.  
17. Merilo za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Oto Rubinič,
dipl. inž. – Družba za državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 19a, tel. 17-88-331, faks
17-88-332.

  9., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-2522
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: Gorišnica – Ormož; iz-
delava projektne dokumentacije PGD,
PZI in PZR, odsek Hajdina – Ormož (brez
obvoznice Ormož); Hajdina – Ptuj.

Ocenjena vrednost naročila je
90,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Hajdina – Ptuj.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o
graditvi objektov.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

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

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: rok za izdelavo PGD,
PZI je 3 mesece po podpisu pogodbe, PZR
pa 1 mesec po naročilu s strani investitorja.

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. 04/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 178 8439, faks 178 8332.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 14. 5. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 14. 5. 1999 do 9.30.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za Gorišnica – Ormož; izdelava projektne
dokumentacije PGD, PZI in PZR, odsek Haj-
dina – Ormož (brez obvoznice Ormož); Haj-
dina – Ptuj« Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 14. 5. 1999 ob
10. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so v tem postopku zah-
tevana: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2,700.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

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

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Marjana Po-
točnik, 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. 110-1/99 Ob-2523
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje storitev pri-
dobivanja zemljišč za potrebe gradnje
hitre ceste Gorišnica – Ormož.

Ocenjena vrednost naročila je
33,160.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Gorišnica – Ormož.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: da.

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

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: rok pričetka del je ta-
koj po prejemu odločb o parcelaciji in us-
trezne dokumentacije. Rok dokončanja del
je 6 mesecev po prejemu ustrezne doku-
mentacije.

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. 04/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 178-84-39, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 18. 5. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.500 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 18. 5. 1999 do 8.30.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za Opravljanje storitev pridobivanja zemljišč
za potrebe gradnje hitre ceste Gorišnica –
Ormož« Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 18. 5. 1999 ob
9. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 994.800 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

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

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz

sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Suzana Miklič,
dipl. jur. – 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. 110-1/99 Ob-2524
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dokončna premoženj-
skopravna ureditev AC odseka Arja vas
– Vransko.

Ocenjena vrednost naročila je
31,615.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Arja vas – Vransko.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ne.

b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

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

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: rok pričetka del je ta-
koj po prejemu odločb o parcelaciji in us-
trezne dokumentacije. Rok dokončanja del
je 6 mesecev po prejemu ustrezne doku-
mentacije.

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. 04/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 178-84-39, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 18. 5. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.500 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 18. 5. 1999 do 9.30.

b) Polni naslov kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbe: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za Dokončna premoženjskopravna ureditev
AC odseka Arja vas – Vransko« Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 18. 5. 1999 ob
10. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 948.450 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

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

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Katarina Kra-
fogel, dipl. jur. – 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. 110-1/99 Ob-2525
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prenos lege gradbene
parcele z deviacijami in regulacijami in
izdelava parcelacijskih načrtov za od-
sek HC Gorišnica-Ormož.

Ocenjena vrednost naročila je
17,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Gorišnica – Ormož.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o
geodetski službi.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitev: da.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

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

b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitev: parcelacijske načrte s
pravnomočnimi odločbami je potrebno pre-
dati najkasneje v 120 dneh po pričetku del.

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 19 a, 1000 Ljubljana, soba
št. 04/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 178-84-39, faks 178-83-32.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 18. 5. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 3.500 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 18. 5. 1999 do 10.30.

b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za Prenos lege gradbene parcele z deviaci-
jami in regulacijami in izdelava parcelacij-
skih načrtov za odsek HC Gorišnica-Ormož«
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 18. 5. 1999 ob
11. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sej-
na soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 510.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

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

15. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-

lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

16.
17. Merilo za dodelitev naročila teža in

način uporabe meril: najnižja cena in druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Damijana
Borštnar, 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. 011-04-20/98 Ob-2534
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze - Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: idejni projekt, PZI;
R2-403 Češnjica-Škofja Loka - skozi
Selca.

Ocenjena vrednost: 7,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Češnjica-Škofja Loka.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (po-
glavje 10).

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 2 meseca po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 4. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vlo-
žišče, soba št. 105/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj - Idejni projekt, PZI; R2-403 Češnji-
ca-Škofja Loka - skozi Selca.“ - K.D.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 29. 4. 1999
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98 in 91/98) in na njegovi pod-
lagi izdanih podzakonskih aktih.

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

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaci-
ji. (poglavje 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Karmen Deš-
man, dipl.ing. Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

19., 20.
Direkcija RS za ceste

Ob-2566
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje avtomat-
skih števcev prometa v letu 1999/2000
na 105 števnih mestih na glavnih in re-
gionalnih cestah v Republiki Sloveniji.

Ocenjena vrednost 18,000.000 SIT
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a) (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz-
polniti obrazce v razpisni dokumentaciji (po-
glavje 10).

6. 
7. (a) (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev po skle-
nitvi pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic,
tel. 178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-

najo na blagajni (soba 416) oziroma z vir-
manom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 30. 4. 1999 do
9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; Vlo-
žišče, soba 105/I. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj – Vzdrževanje avtomatskih števcev
prometa v letu 1999/2000 na 105 števnih
mestih na glavnih in regionalnih cestah v
Republiki Sloveniji.” – D.K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 30. 4. 1999
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od razpisane vrednosti, ki
mora veljati vsaj 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. št. 5/96, 78/97, 87/97,
34/98 in 91/98) in na njegovi podlagi izda-
nih podzakonskih aktih.

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

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavju 10).

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 od odpiranja
ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Dževad Kule-
nović, dipl. inž., Direkcija Republike Slove-
nije za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
tel. 061/178-80-58. Rok v katerem bodo
ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

Direkcija RS za ceste

Št. 60-890/99 Ob-2571
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ul. 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/321-514, 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 projektne do-

kumentacije (PGD, PZI) za čistilno na-
pravo v Brusnicah.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
1,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Brusnice.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek del: 10. 6.
1999, konec del: 10. 8. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor raz-
voja in investicij, Muzejska ul. 5, 8000 No-
vo mesto, kontaktna oseba Andreja Gorše.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 10.000
SIT na ŽR JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459, pri Agenciji za pla-
čilni promet Novo mesto, z navedbo “Javni
razpis za projekte – čistilna naprava v Bru-
snicah”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 11. 5. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Muzejska ul. 5, 8000 Novo mesto,
kontaktna oseba Andreja Gorše.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 5. 1999 ob 10. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ul. 2, 8000 No-
vo mesto, sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% ocenjene vrednosti javnega naro-
čila.

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
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vse pravne oblike,
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah.

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: po 13. 5.
1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ustrez-
ne reference, sposobnost in usposobljenost
ponudnika dela izvesti kot javno naročilo
zahteva, ekonomsko najugodnejša ponud-
ba.

18., 19., 20.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.

Ob-2858
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, Področje pro-
meta, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prenova sanitarij, umi-
valnic, preureditev prostorov v čajne ku-
hinje, zamenjava žlebov.
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Vrednost ca. 36 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: Samski dom Zalog, Hla-

dilniška 28.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 2 meseca po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Področje prometa, Ko-
lodvorska 11, 1506 Ljubljana, Kolman
Franc, tel. 061/2914-131, vsak delovni
dan od 10. do 12. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 23. 4. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virman, APP
50100-601-14744.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 7. 5. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Slovenske železnice, Po-
dročje prometa, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 5. 1999 ob 10. uri, v prostorih SŽ,
Kolodvorska 11, Steklena dvorana.

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 ponujene vrednosti, za čas veljav-
nosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: minimalni plačilni
rok 60 dni po izvršitvi del.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: d.d., d.o.o.

15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 7. 5. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, rok izvedbe, reference, ga-
rancijski rok.

18., 19., 20.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 2224/99 Ob-2586
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Blei-
weisova c. 6, 4000 Kranj, faks
064/211-362, tel. 064/28-30.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): naročnik oddaja javno
naročilo z javnim razpisom za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje strokovnega
nadzorstva nad gradnjo upravne stav-
be z distribucijskim centrom vodenja
Elektra Gorenjske za gradbena, obrt-
niška in instalacijska dela ter zunanja
ureditev. Ocenjena vrednost storitve je
8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Kranj, Mirka Vadnova 3.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali

upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: strokovno nadzorstvo nad grad-
njo smejo opravljati poklici, ki ustrezajo do-
ločilom 51. in 63. člena zakona o graditvi
objektov.

(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 oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ponud-
nik mora ponudbi predložiti kadrovsko struk-
turo ponudnika in življenjepis ter reference
odgovornih oseb, ki bodo izvajali strokovno
nadzorstvo nad gradnjo.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo izdelati po-
nudbo celovito za vsa razpisana dela.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum predvidenega
pričetka del je junij 1999, dokončanje del
oktober 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago v taj-
ništvu uprave Elektro Gorenjske, d.d., Blei-
weisova c. 6/III, Kranj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 19. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija se
lahko dvigne po predhodni enodnevni naja-
vi po telefaksu 064/211-362 in z virman-
skim dokazilom o plačilu stroškov za razpis
v višini 50.000 SIT na žiro račun št.
51500-601-26042, s pripisom za razpisno
dokumentacijo.

Ponudbe lahko oddajo samo ponudniki,
ki so dvignili originalno razpisno dokumen-
tacijo.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti najkasneje do srede, 19. 5.
1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Gorenjska, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Bleiweisova c. 6/III, 4000 Kranj.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo, 19. 5.
1999 ob 11. uri, v sejni sobi uprave Elektro
Gorenjske, d.d., Bleiweisova c. 6/III, Kranj.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ponudbene cene. Veljavnost garancije mo-
ra trajati 60 dni od datuma javnega odpira-
nja ponudb. Naročnik bo ponudnikom takoj
po izbiri najugodnejšega ponudnika vrnil ga-
rancijo za resnost ponudbe, izbranemu po-
nudniku pa šele po podpisu pogodbe, ko
mu bo izročil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik ne nudi
avansa. Rok plačila je 30 dni po prejemu

situacije. Vsi ostali finančni pogoji so dolo-
čeni v razpisni dokumentaciji.

14. 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 pod pogoji iz razpisne dokumentacije
vključi podizvajalce.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente in do-
kazila, ki so določeni v razpisni dokumenta-
ciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbe do preteka roka za
oddajo, to je do 19. 5. 1999 do 10. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri oce-
njevanju ponudb bodo upoštevana nasled-
nja merila:

– potrjene reference na podobnih ob-
jektih v Sloveniji (delež 10%),

– potrjene reference odgovornih oseb,
ki bodo izvajali strokovno nadzorstvo nad
gradnjo (delež 10%),

– skupna ponudbena cena, ob upošte-
vanju fiksnih cen v času pogodbenega roka
(delež 80%).

18. Druge informacije o naročilu: na pi-
sno zahtevo v skladu s pogoji, določenimi v
razpisni dokumentaciji.

19., 20.
Elektro Gorenjska,

javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Kranj

Št. 40310/0017/98 07 Ob-2587
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Oddelek za
družbene dejavnosti, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, faks 062/2201-293.

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 investicijske
in projektne dokumentacije za gradnjo
večnamenskega objekta (zobna ambu-
lanta in poslovno gostinski prostori) na
lokaciji Svetozarevska ulica ob zobo-
zdravstveni ambulanti na Svetozarevski
21 v Mariboru. Ocenjena vrednost je
9,300.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Svetozarevska ul. 21 v
Mariboru.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: izvedba javnega naročila je ve-
zana na izvajalce – projektantske organiza-
cije, ki so usposobljene in registrirane za
izdelavo tovrstne investicijske in projektne
dokumentacije.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: na-
vedeni v razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo v ponudbeni doku-
mentaciji navesti imena in priimke ter stro-
kovne kvalifikacije tako lastnih kadrov kot
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tudi kadrov svojih podizvajalcev, ki bodo
odgovorni za izvedbo javnega naročila.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
samo storitev v celotnem obsegu.

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

jo varianto: ponudniki lahko predložijo na
javni razpis samo eno ponudbo in v eni va-
rianti.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: (predvidoma 3. 5.
1999) in dokončanje 20. 10. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, soba 340, kontaktna oseba
je Ferdo Jehart, tel. 062/2201-314.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudb (vsak dan od 8. do 12. ure, razen
ob sobotah, nedeljah in državnih praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 5.000
SIT na ŽR št. 51800-630-25505, z name-
nom nakazila “Pristojbina za javni razpis in-
vesticijska in projektna dokumentacija za li-
nearni objekt”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je treba
predložiti najkasneje do 19. 4. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Od-
delek za družbene dejavnosti, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, soba 340.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 4. 1999 ob 13. uri, Mestna občina
Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti,
Ulica heroja Staneta 1, kletna sejna soba.

12. 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 5% od vrednosti javnega razpisa. Trajanje
garancije je 30 dni po datumu sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: plačilo po za-
časnih mesečnih situacijah v roku 50 dni
od dneva izstavitve situacije. Izvajalec bo
dela obračunal za vsako fazo posebej, ta-
ko da bo naročniku izstavil skladno s stop-
njo izdelave dokumentacije oziroma posa-
meznih faz. Naročnik bo 10% vrednost po-
godbenih del zadržal do izpolnitve vseh
obveznosti izvajalca, to je do konca uspe-
šno opravljene revizije dokumentacije s
strani naročnika.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angaži-
ra podizvajalce pod pogoji razpisne doku-
mentacije.

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

zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost, so natanč-
no opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po 19. 4.
1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila, in sicer ponudbena
cena in reference. Način uporabe meril je
naveden v razpisni dokumentaciji.

18., 19., 20.
Mestna občina Maribor

Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 691-99 Ob-2593
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, Tr-
bovlje, telefaks 0601/26-205.

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: izvedba vzdrževalnih
del v večstanovanjskih objektih na ob-
močju Občine Trbovlje, in sicer:

– vodovodna dela – 12,000.000 SIT,
– krovsko-kleparska dela – 12,000.000

SIT,
– mizarska dela – 9,000.000 SIT,
– elektroinstalacijska dela – 6,000.000

SIT,
– slikopleskarska dela – 5,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Območje Občine Tr-

bovlje.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: posamične storitve za katere
se lahko potegujejo ponudniki so:

– vodovodna dela,
– krovsko-kleparska dela,
– mizarska dela,
– elektroinstalacijska dela,
– slikopleskarska dela.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok začetka del: junij
1999, rok dokončanja del: maj 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Spekter, d.o.o., Trg revolucije 7, Trbovlje,
pri g. Arnšku ali g. Kuharju.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo interesenti lahko dvignejo od te obja-
ve do 16. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred prevzemom razpisne
dokumentacije mora prevzemnik nakazati na
blagajni Sepektra ali na ŽR
52700-601-14536 po 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudniki, ki želijo
sodelovati pri javnem razpisu morajo pred-
ložiti pisno ponudbo in dokazila o sposob-
nosti do 4. 5. 1999 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudba mora biti predlože-
na v zapečateni kuverti, označena z napi-
som: “Ne odpiraj – Ponudba za vzdrževalna
dela na naslov: Spekter, d.o.o., Trg revolu-
cije 7, Trbovlje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v prostorih na-
ročnika, dne 4. 5. 1999 ob 11. uri.

12., 13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: skupina ponudnikov
storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo z
izbranimi izvajalci, bodo sklenjene pogodbe
po določilih 61. člena ZJN.

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

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za način izbire najugodnejšega ponudnika
so navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: upo-
števane bodo le ponudbe, ki bodo v zape-
čatenih ovojnicah in v predpisani obliki ter
poslane pravočasno.

19., 20.
Spekter, d.o.o., Trbovlje

Zbiranje predlogov

Št. 8/7-45/12-99 Ob-2454
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/134-40-50.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca gradbenih del z zbiranjem predlogov.

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: pripra-
va dokumentacije in izvedba investicij-
sko vzdrževalnih del objekta Dom na Po-
horju, z naslednjimi fazami:

4.1. ureditev kletne etaže v celoti za po-
trebe rekreacije in dnevnega bivanja in dru-
ženja gostov:

– izdelava projektne dokumentacije za
izvedbo (PZI, PID),

– gradbena in obrtniška dela,
– elektroinstalacijska dela,
– instalacije ogrevanja in prezračevanja;
4.2. ureditev stranske jedilnice v pritličju

za potrebe seminarskih dejavnosti:
– izdelava projektne dokumentacije za

izvedbo (PZI, PID),
– gradbena in obrtniška dela,
– premične predelne stene oziroma dr-

sna vrata,
– elektroinstalacijska dela;
4.3. obnova sanitarij v pritličju in stop-

nišča v kletne prostore:
– izdelava projektne dokumentacije za

izvedbo (PZI, PID),
– gradbena, obrtniška in instalacijska

dela;
4.4. obnova nastanitvenih enot in opre-

me v I. in II. nadstropju:
– izdelava projektne dokumentacije za

izvedbo (PZI, PID),
– obrtniška dela v sobah (talne obloge,

obdelava sten in stavbnega pohištva),
– obnova kopalnic;
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4.5. izvedba drugih vzdrževalnih del na
objektu:

– ureditev prostora recepcije in dnevne-
ga bara,

– obnova prostora glavne jedilnice,
– zamenjava finalnega tlaka v hodnikih in

stopnišču I. in II. nad.,
– popravila instalacij,
– obnova športnih igrišč in mini smučar-

ske vlečnice ob objektu.
Ocenjena vrednost naročila: 34,4 mio

SIT (brez davka).
(b) Če predvideva oddaja delov ali sklo-

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

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: inve-
sticijsko vzdrževalna dela, obnova prostorov.

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

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po podpisu pogodbe, najdaljši rok izvedbe
naročila je 4 mesece po podpisu pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Tele-
kom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana,
tajništvo Sektorja za investicije, soba št. 300.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpi-
sno dokumentacijo: 20. 4. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki prevzamejo proti potrdilu o
plačilu 10.000 SIT. Plačilo se izvrši na žiro
račun št.: 50100-601-35407, na nakazilu
napisati namen nakazila “Za razpisno doku-
mentacijo – Dom na Pohorju”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 5. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., Ci-
galetova 15, Ljubljana, tajništvo Sektorja za
investicije, soba št. 300.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. 5. 1999 ob 13.
uri, v sejni sobi št. 801 (VIII. nad.) poslovne
stavbe Telekoma Slovenije, d.d., Cigaleto-
va 15, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
znesek 1,032.000 SIT, bančna garancija
za resnost ponudbe, trajanje bančne garan-
cije za resnost ponudbe je do deset dni po
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom
oziroma najkasneje do razpisanega roka op-
cije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: cene
na enoto so fiksne, avansov ni, plačuje se na
podlagi začasnih mesečnih situacij, izstavlje-
nih na zadnji dan v obračunskem mesecu.
Obračunsko oziroma končno situacijo sesta-
vi izvajalec in jo predloži v izplačilo takoj ozi-
roma najkasneje v 15 dneh po opravljenem
sprejemu in izročitvi izvedenih del. Rok plači-
la je 90 dni od datuma situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pisna pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: razvidne iz razpisne dokumenta-
cije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: dan javnega
odpiranja: 10. 5. 1999 po 13. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri vred-
notenju ponudb bo komisija upoštevala
skladnost predložene dokumentacije, z zah-
tevami iz razpisne dokumentacije. Vredno-
tenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-ko-
mercialno in pravno.

Komisija bo uporabila naslednjo meto-
dologijo:

A. Vrednost ponudbe
– ponudnik z najnižjo ceno dobi

80 točk
– ponudniki z višjo ceno dobijo za vsak

odstotek nad to najnižjo ceno 0,8 točke
odbitka.

B. Ocena predloženega predloga obno-
ve z idejno zasnovo 1 do 20 točk

Kriteriji ocenjevanja bodo:
– ob upoštevanju vseh zahtev projektne

naloge, kot minimalne osnove, doseganje
čim večje kapacitete obnovljenih prostorov
(površine, števila nastanitvenih enot, ležišč,
seminarskih sedežev, gostinskih sedežev in
rekreacijskih površin),

– ustreznost funkcionalno tehnoloških
rešitev objekta za večnamensko uporabo,
kot je opredeljena v projektni nalogi,

– ustreznost in kvaliteta izvedbe del ter
vgrajenih materialov in opreme, dokazana z
garancijskimi izjavami in atesti oziroma cer-
tifikati o ustreznosti.

C. Ocena predloženih referenc1 do 15
točk

Kriteriji ocenjevanja bodo:
– število že adaptiranih ali zgrajenih ob-

jektov, primerljivih z razpisanim, v obdobju
od vključno leta 1994 dalje,

– izjave naročnikov referenčnih objektov.
D. Roki za izvedbo
– najdaljši ponujeni rok (4 mesece)

1 točko
– za vsak dan krajši ponujeni rok dobi

ponudnik dodatne 0,1 točke.
16., 17., 18.

Telekom Slovenije, d.d.

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. 5-99 Ob-2407
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom, CKŽ 56, 8270 Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni pogoji, garancijska
doba, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Ljubljana.

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

no dobaviti: urgentno reševalno vozilo –
reanimobil opremljen v skladu s standar-
dom 75080 in dodatno opremo, 1 kos.

7. Pogodbena vrednost: 15,869.637 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,143.739,50 SIT, 15,869.637 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999; Ob-1238.

Zdravstveni dom Krško

Št. 30 Ob-2412
1. Naročnik, poštni naslov: Vzgojnovars-

tveni zavod Murska Sobota, Talanyijeva 6,
9000 Murska Sobota.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 50. člen ZJN.

3. Datum izbire: 24. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila za izbor najugodnejšega
ponudnika v razpisni dokumentaciji – kvali-
teta, cena, komercialno-plačilni pogoji in rok
dobave, posebne ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. skupina (junčje, telečje in svinjsko
meso, izdelki in drobovina): Pomurka me-
sna industrija, d.o.o., Panonska 11, Mur-
ska Sobota;

2. skupina (perutninsko meso, izdelki
in drobovina): Perutnina Ptuj, d.d., Potrče-
va c. 10, 2250 Ptuj;

3. skupina (ribe): Ribarnica Kalamar,
Janez Kalamar, s.p., Partizanska ul. 55,
9000 Murska Sobota;

4. skupina (kunčje meso): –.
6. (a) Kraj dobave: Vzgojnovarstveni za-

vod Murska Sobota, Talanyijeva 6, 9000
Murska Sobota.

(b)
7. Pogodbena vrednost:
– junčje, telečje in svinjsko meso, izdel-

ki in drobovina: 7,500.000 SIT,
– perutninsko meso, izdelki in drobovi-

na: 2,700.000 SIT,
– ribe: 800.000 SIT,
– kunčje meso: 300.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,016.826 SIT, 869.948,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 1 z dne 9. 1. 1999.
Vzgojnovarstveni zavod Murska Sobota

Ob-2448
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec, Šolska ulica 5, tel. 0602/41-114.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
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3. Datum izbire: 23. 3. 1999, ob 10.30.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljena izbira); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: javni razpis ni uspel, ker po pregledu
ponudb nista ostali popolni ponudbi vsaj
dveh ponudnikov.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,208.315 SIT, 12,751.520 SIT.
11.,12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 12, z dne
26. 2. 1999, Ob-1190.

Mestna občina
Slovenj Gradec

Št. 25/99 Ob-2450
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Šent-

jur, Ulica Dušana Kvedra 25, Šentjur.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 24. februarja 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najnižja končna cena,
– kvaliteta blaga,
– ostala merila, ki so bila navedena v

razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
a) sadje in zelenjava
– sadje:
· Meja Šentjur, d.d., Cesta Leona Do-

brotniška 3, Šentjur,
· Center d.d., Brodarjeva 5, Celje,
– zelenjava: Center, d.d., Brodarjeva 5,

Celje,
– konzervirano sadje in zelenajva:
· Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,

Petrovče,
· Mariborska mlekarna, d.d., Osojnikova

5, Maribor,
· Hrib, d.o.o., Večje brdo 8, Dobje pri

Planini,
b) kruh in pekovsko pecivo:
· PPS - Ptujske pekarne in slaščičarne,

d.d., Rogozniška cesta 2, Ptuj,
· Klasje MPP-Celje, d.d., Prešernova 23,

Celje,
· Pekarska družba Savinjski kruhek,

d.o.o., Šlandrov trg 35, Žalec,
· Nobis M, d.o.o., Ločica 61 J, Polzela,
c) mlevski izdelki in testenine:
· Klasje MPP - Celje, d.d., Prešernova

23, Celje,
· Center, d.d., Brodarjeva 5, Celje,
– zamrznjeni izdelki iz testa:
· Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,

Petrovče,
· Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva

63, Ljubljana,
· Mariborska mlekarna, d.d., Osojnikova

5, Maribor,
· Hrib, d.o.o., Večje brdo 8, Dobje pri

Planini,
d) meso in mesni izdelki:
– junetina:
· Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnov-

lje 17, Celje,

· Hrib, d.o.o., Večje brdo 8, Dobje pri
Planini,

· Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva 2,
Laško,

– svinjina:
· Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva 2,

Laško, Celjske mesnine, d.d., Cesta v Tr-
novlje 17, Celje,

· Hrib, d.o.o., Večje brdo 8, Dobje pri
Planini,

– teletina:
· Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnov-

lje 17, Celje,
· Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva 2,

Laško,
· Hrib, d.o.o., Večje brdo 8, Dobje pri

Planini,
– kunčje meso:
· Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnov-

lje 17, Celje,
· Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva 2,

Laško,
– perutninsko meso:
· Hrib, d.o.o., Večje brdo 8, Dobje pri

Planini,
· Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnov-

lje 17, Celje,
– zmrznjene ribe:
· Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,

Petrovče,
· Hrib, d.o.o., Večje brdo 8, Dobje pri

Planini,
· Mariborska mlekarna, d.d., Osojniko-

va 5, Maribor,
– mesni izdelki in ostalo:
· Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnov-

lje 17, Celje,
· Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva 2,

Laško,
e) mleko in mlečni izdelki:
· Mariborska mlekarna, d.d., Osojniko-

va 5, Maribor,
· Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva

63, Ljubljana,
· Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,

Petrovče,
f) olje in maščobna živila:
· Center, d.d., Brodarjeva 5, Celje,
g) jajca:
· Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva 2,

Laško, Meja, d.d., Cesta Leona Dobrot-
niška 3, Šentjur,

h) sokovi in sirupi:
· Center, d.d., Brodarejva 5, Celje,
i) splošno prehrambeno blago:
· Droga Portorož, d.d., Obala 27, Portorož,
· Kolinska, d.d., Šmartinska 30, Ljubljana,
· Center, d.d., Brodrjeva 5, Celje.
6. (a) Kraj dobave: Vrtec Šentjur, Ulica

Dušana Kvedra 25, Šentjur.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost bo definirana ob konkretnem na-
ročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999, Ob-378.

Vrtec Šentjur

Št. 049/99 Ob-2452
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana, telefaks 175-26-80.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Kolodvor-
ska 2.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ozvočenje za velike jav-
ne prireditve (zvočniki in ojačevalci s
pripadajočo opremo).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

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

več 2 meseca po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Tavčarejva 17, soba 4D 38,
pri Matevžu Plevniku, tel. 175-26-58, faks
175-26-80.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 23. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.000 SIT po enodnevni
najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski na ra-
čun pri Novi ljubljanski banki, d.d., Ljubljana,
na račun št. 50101603-45036, sklic na št.
00-789100-51 z oznako predmeta plačila
(oznaka razpisa). Dodatne informacije so na
voljo v pisni obliki na faks 175-2680.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 30. 4. 1999
do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, Ljubljana, s pripisom: Ne
odpiraj – za razpis – ponudba za za razpis
št. 049/99 - ozvočenje. Na zaprti kuverti
mora biti napisan polni naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 1999 ob 10. uri v prostorih JZ RTV
Slovenija, Ljubljana, v Veliki sejni sobi v 5.
nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 5% – 2,250.000 SIT, veljavna tri me-
sece od datuma izdaje.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.
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14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kom-
patibilnost z obstoječim sistemom, cena,
plačilni pogoji in rok plačila, dobavni rok,
tehnična ustreznost in kakovost, servisira-
nje, reference in druga ostala merila po raz-
pisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o
naročilu: naročnik si pridržuje pravico do
morebitnega manjšega ali večjega obsega
naročila od razpisanega, odvisno od
razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih
potreb.

16., 17.
Javni zavod

 RTV Slovenija,

Ob-2465
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 18. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kakovost, cena, plačilni rok, ga-
rancija, dobava.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Sava Tires, d.o.o., Škofjeloška 6,
Kranj, za točko A, B, C;

– Petrol, Slovenska naftna družba, d.d.,
Dunajska 50, Ljubljana, za točko D.

6. (a) Kraj dobave: lokacije po dispozici-
ji v Republiki Sloveniji.

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

A) 120 kosov avtoplaščev za g. vozila,
B) 190 kosov avtoplaščev za pol. vo-

zila,
C) 240 kosov avtoplaščev za potniš-

ka vozila,
D) 50 kosov plaščev za viličarje.
7. Pogodbena vrednost:
– Sava Tires, d.o.o.: 6,749.106 SIT,
– Petrol, d.d.: 606.676 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– točka A: 5,781.020 SIT, 3,423.955

SIT,
– točka B: 3,110.190 SIT, 1,875.415

SIT,
– točka C: 1,986.516 SIT, 1,373.987

SIT,
– točka D: 754.280 SIT, 477.075 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999, Ob-870.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-2466
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, Ce-
lje.

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

3. Datum izbire: 1. 4. 1999.
4., 5.
6. (a), (b)
7., 8.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na
podlagi predhodno objavljenega javnega
razpisa je pravočasno prispela samo ena
ponudba, zato razpis ni uspel.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999, Ob-1842.

JZ Zdravstveni dom Celje

Št. 229-9/99 Ob-2471
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na.

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

3. Datum izbire: 1. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kvaliteta, reference po-
nudnika, boniteta ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Dentalia, d.o.o., Celovška
197, 1000 Ljubljana in 3D Stražišar, d.o.o.,
Pot k čuvajnici 8, 1357 Notranje Gorice.

6. (a) Kraj dobave: ZDL (ordinacije).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: vsak po 11 stomatoloških
enot po specifikaciji iz razpisne dokumen-
tacije.

7. Pogodbena vrednost: vsak
26,735.697 SIT, to je 53,471.394 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 54,902.042 SIT, 53,471.394 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999.

Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-2484
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Trbovlje, Rudarska c. 9, 1420 Tr-
bovlje.

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

3. Datum izbire: 26. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila iz razpisa.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Olympus trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Vodovodna 1.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Trbovlje, Rudarska c. 9, Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: videoendoskop za potre-
be endoskopskih preiskav prebavil z na-
slednjimi elementi: videokolonoskop, vi-
deogastroskop, videoprocesor, svetlob-
ni vir, monitor, mobilni voziček za
komponente videoendoskopa.

7. Pogodbena vrednost: 11,061.756
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,061.756 SIT, 8,483.684 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999, Ob-402.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 010643 Ob-2512
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja plinskega kromatografa z ma-
snim detektorjem brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: na podlagi meril navedenih v razpisnih
pogojih - cena, kompatibilnost ponujene
opreme z obstoječo opremo, reference,
druge ugodnosti, jamstva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Marolt in drugi – Lesmarc,
Spodnji Rudnik c.I/35, Ljubljana

6. (a) Kraj dobave: JP Vodovod – Kana-
lizacija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava plinskega kroma-
tografa z masnim detektorjem.

7. Pogodbena vrednost:
14,868.427,55 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje veljavne

ponudbe: 17,713.728,16 SIT in
14,300.787,23 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 9 z
dne 13. 2. 1999, Ob-971.

Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 22-23/99 Ob-2514
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Gasilska

brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 31. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire); ustreznost ponudbe v skladu
z razpisno dokumentacijo, cena, tehnične
in tehnološke rešitve, poprodajne aktiv-
nosti, plačilni pogoji, reference, rok do-
bave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mi - Star II d.o.o., Jamova
54, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: JZ Gasilska briga-
da Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: gasilsko vozilo s cisterno.

7. Pogodbena vrednost:
48,750.065,60 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 48,750.065,60 SIT, 42,226.774 SIT.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Urad-
ni list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999.

Gasilska brigada Ljubljana

Št. 8114/99/688 Ob-2581

1. Naročnik, poštni naslov: Elek-
tro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, faks 174-23-12.

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

3. Datum izbire: 26. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): naročilo je dodeljeno zaradi
najugodnejše cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Elektronabava, d.d.,
Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti:
1. zaščitni releji, 13 kom,
2. merilna oprema, 10 kom.

7. Pogodbena vrednost: 145,266.550
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 148,057.560 SIT, 145,266.550 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Urad-
ni list RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Su 74-1/99 Ob-2582

1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno
sodišče v Kranju, Zoisova ulica 2, 4000
Kranj.

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

3. Datum izbire: 1. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): najvišje število doseženih
točk po merilih za izbor najugodnejšega
ponudnika: cena, plačilni pogoji, rok do-
bave, kvaliteta, reference, odzivni čas za
reševanje reklamacij.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: DZS, založništvo in tr-
govina, d.d., Ljubljana; dejavnost Trgovi-
ne, Šmartinska 152, hala XII, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče
Kranj, Zoisova 2, 4000 Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava pi-
sarniškega in računalniškega potro-
šnega materiala (vrsta artiklov in količi-
na je razvidna iz razpisne dokumentacije).

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,055.470 SIT, 6,160.883,35 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Urad-
ni list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999.

Okrožno sodišče v Kranju

Št. 6/99-12 Ob-2583
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Novo mesto, 8000 Novo mesto, Kan-
dijska c. 4

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti.

3. Datum izbire: 10. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kompletnost ponudbe,
cassa sconto in letni popusti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Interdent Celje – blago
skupine C, Chemo Ljubljana – skupina E,
Laboratorijska tehnika Burnik Vodice –
skupina B, Salus Ljubljana – skupina A,
Mikro+Polo Maribor – skupina B, Alpos
Meding Šentjur – skupina B, Mavrica Ljub-
ljana – skupina E, Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor – skupina A
in C, DZS Založništvo in trgovina Ljubljana
– skupina D, Tiskarna Novo mesto – sku-
pina D, Studio 33 marketing Ljubljana –
skupina C, Astra tehnična trgovina Ljub-
ljana – skupina E, Kemofarmacija Ljublja-
na – skupina A, B in C, Sanolabor Ljublja-
na – skupina A, B in C, Mladinska knjiga
Birooprema Ljubljana – skupina D, Novo-
dom Novo mesto – skupina D in E, Inte-
rexport mednarodna trgovina Ljubljana –
skupina B, Simps’s Trzin – skupina A, Mla-
dinska knjiga Trgovina Ljubljana – skupi-
na D, Ivec Maribor – skupina E.

6. (a) Kraj dobave: Novo mesto, Kandij-
ska c. 4.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: po specifikaciji v rzapisni
dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: 105,000.000
SIT, od tega skupina A: 33,000.000 SIT;
B: 25,000.000 SIT; C: 29,000.000 SIT;
D: 11,000.000 SIT in E: 7,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 23.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999.

13.
Zdravstveni dom Novo mesto

Št. 403-2/99-0022-37 Ob-2596
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava za iz-

vrševanje kazenskih sankcij, Tivolska 50,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 24. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani so bili ponudniki, ki so
ponudili kakovostno ustrezno obutev in
hkrati za to obutev ponudili najnižjo ceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Alpina, d.d., Žiri, Strojarska ul. 2, 4226
Žiri, za visok terenski čevelj in moški zimski
čevelj gležnar,

– Peko inde, družba za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov, d.o.o., Ste Marie
aux Mines 5, 4290 Tržič, za moški preho-
den nizek čevelj, moški letni čevelj, ženski
letni čevelj in ženski zimski škorenj in

– Inter tob, tovarna obutve Novo mesto,
d.d., Vavpotičeva ul. 19, 8000 Novo me-
sto, za moški čevelj za obsojence.

6. (a) Kraj dobave: Zavodi za prestajanje
kazni zapora.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: obutev za pooblaščene
uradne osebe in obutev za obsojence.

Količina je naslednja: 350 parov visokih
terenskih čevljev, 280 parov moških zim-
skih čevljev gležnarjev, 335 parov moških
prehodnih nizkih čevljev, 325 parov moških
letnih čevljev, 35 parov ženskih letnih čev-
ljev, 35 parov ženskih zimskih škornjev in
390 parov moških čevljev za obsojence.

7. Pogodbena vrednost: 11,695.750 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: nič.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,664.000 SIT, 10,685.300 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po-
nudniki so ponudili ustrezno obutev in hkrati
za to obutev ponudili najnižjo ceno. Druga
merila iz razpisne dokumentacije niso prišla
v poštev.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil izveden.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999, Ob-1167.

Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij, Ljubljana

Št. 66000-1/99 Ob-2597
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Tr-

bovlje, Leninov trg 4, Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): oblikovana in kvalitetna sprejem-
ljivost, cena, rok izvedbe, reference, popol-
nost ponudbe. V skladu s 3.c. točko javne-
ga razpisa, se je investitor opredelil le do
dobave in montaže kino stolov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: izbran je bil ponudnik LIK
Atlas, d.o.o., Ljubljana, Samova 12/a, Ljub-
ljana.

6. (a) Kraj dobave: Delavski dom (kino
dvorana), Trg svobode 11a, Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža kino
stolov (400 kom.).

7. Pogodbena vrednost: 11,208.750
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni oprede-
ljena.

9. Število prejetih ponudb: na javni raz-
pis je prispelo 6 veljavnih ponudb, ločenih
za posamezni sklop.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 13,985.895 SIT, 9,084.600 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: ni.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999, Ob-1166.

Občina Trbovlje



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 23-24 / 10. 4. 1999 / Stran 1825

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

Popravek

V objavi glavnih podatkov o izidu razpisa
gradbenih del za obnovo vodovoda na Za-
potoku (odsek od klorne postaje do razbre-
menilnika R1), Javnega podjetja Vodo-
vod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana,
Ob-2065, ki je bil objavljen 26. 3. 1999 v
Uradnem listu RS, št. 16, se podpis (za
točko 13) naročnika popravi in se pravilno
glasi: Javno podjetje, Vodovod-Kanaliza-
cija, d.o.o., Ljubljana.

Uredništvo

Št. 121/1 Ob-2408
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

stanovanjska družba, d.o.o., Ajdovščina,
Goriška 23/b, 5270 Ajdovščina.

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

3. Datum izbire: 5. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, bo-
niteta.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zidarstvo Marc, d.o.o., La-
vričeva, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena in obrtniš-
ka dela objekta za dehidracijo blaga.

7. Pogodbena vrednost:
24,477.640,20 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,386.754,50 SIT, 24,477.640 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999; Ob-867.

Komunalno stanovanjska družba,
d.o.o.,

Ajdovščina

Ob-2467
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Celjska
cesta 16, Šmarje pri Jelšah.

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

3. Datum izbire: 23. 3. 1999.
4., 5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: obnova fasade in za-
menjave oken v objektu ZP Šmarje pri
Jelšah in kritine na prizidku ZP Šmarje
pri Jelšah.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: na
podlagi predhodno objavljenega javnega
razpisa je pravočasno prispela samo ena
ponudba, zato razpis ni uspel.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999, Ob-1619.

JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

Št. 0048-308/9-5-99 Ob-2475
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za adaptacijo dežur-
ne sobe na PP Vošnjakova, Maribor.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
22. 3. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): na javni razpis so prispele 3
veljavne ponudbe. Na odpiranju ponudb je
bila ena ponudba izločena zaradi formalne
nepopolnosti. Pri ocenjevanju ponudb je
naročnik upošteval vsa merila, podana v
razpisni dokumentaciji (cena, finančno sta-
nje ponudnika, reference kadrov angažira-
nih pri izvedbi del, reference ponudnika)
ter izbral najugodnejšega ponudnika: Gra-
nit, d.d.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Granit, d.d., Titova c. 87,
Slovenska Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:  adaptacija dežurne
sobe na PP Vošnjakova, in sicer:

1. gradbena dela,
2. obrtniška dela,
3. strojne instalacije,
4. elektro instalacije.

Kraj izvedbe: Policijska postaja, Vošnja-
kova 1, Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
16,079.181,04 SIT z vključenim promet-
nim davkom.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:

– Mizarstvo Zlatorog IGM v višini 6,21%
pogodbene vrednosti,

– MGE Lukman v višini 2,78% pogodbe-
ne vrednosti,

– Klepos Maribor v višini 1,03% pogod-
bene vrednosti,

– Stajnko Rudi v višini 1,29% pogodbe-
ne vrednosti,

– Gradbeni finalist Zvezda v višini 6,70%
pogodbene vrednosti,

– Kristal Maribor v višini 11,49% pogod-
bene vrednosti,

– Sanders Maribor v višini 2,88% po-
godbene vrednosti,

– APL Poljčane v višini 21,67% pogod-
bene vrednosti,

– Ferlinc Maribor v višini 24,46% po-
godbene vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

17,299.969,61 SIT, 16,079.181,04 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7, z dne 5. 2. 1999 Ob-738.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 811/99 Ob-2479
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Trebnje, Goliev trg 9, Trebnje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): druga merila, navedena v razpi-
sni dokumentaciji: najugodnejši finančni po-
goji, reference, ponudbena cena, popolnost
ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročilo je dodeljeno:
Unitehni Trebnje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

a) gradbena dela, obrtniška dela,
električne inštalacije, vodovodne inšta-
lacije, zunanja ureditev komunalne ba-
ze Globoko,

b) dela se bodo izvajala v Globokem.
7. Pogodbena vrednost:

98,752.642,60 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudnik bo izvršil celotno naročilo.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 133,383.032 SIT, 98,752.642,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 1, z dne 9. 1. 1999 Ob-130.

Komunala Trebnje, d.o.o.

Ob-2488
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Krš-

ko, CKŽ 14, 8270 Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): ponudbena cena (40%), spo-
sobnost ponudnika, da javno naročilo
opravi brez podizvajalcev in z lastno me-
hanoopremo (20%), reference ponudnika
(40%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: naročilo je dodeljeno
ponudniku Cestno podjetje Novo mesto,
d.d.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija kamnitega
podora v Rorah.

7. Pogodbena vrednost: 49,595.060
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik ni-
ma podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost najnižje ponudbe za I. sklop
4,146.780 SIT, za II. sklop 11,950.060
SIT, za III. sklop 27,717.300 SIT; vrednost
najvišje ponudbe za I. sklop 9,903.450 SIT,
za II. sklop 18,540.000 SIT in za III. sklop
42,272.230 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999.

Občina Krško
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Ob-2510
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.,
CPB 18, 8280 Brestanica.

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

3. Datum izbire: 26. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, ki so bila navedena v
razpisni dokumentaciji (najboljše reference,
popolnoma tehnično skladna z razpisno do-
kumentacijo).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Litostroj, Litostrojska 40,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dobava mostnega dvi-
gala, nosilnosti 56/10 t v TE Brestanica
– JP TEB, d.o.o., CPB 18, Brestanica.

7. Pogodbena vrednost: 47,400.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 56,940.000 SIT, 36,000.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999, Ob-561.

JP Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Št. 2.0.-910/99 Ob-2511
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana, faks 061/29-14-822.

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

3. Datum izbire: 24. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec ima ustrezne reference
za vsa razpisana dela, ima sprejemljiv rok za
izvedbo del in je cenovno najugodnejši.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SŽ – Železniško gradbeno
podjetje Ljubljana, d.d., Ob zeleni jami 2,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

a) sanacija kamnitega propusta v km
524+425 železniške proge Zidani
Most–Ljubljana (Zagorje–Sava),

b) sanacija kamnitega propusta v km
556+476 železniške proge Zidani
Most–Ljubljana (Laze–Ljubljana Zalog).

7. Pogodbena vrednost:
a) 2,944.130 SIT za propust v km

524+425 in
b) 2,758.072 SIT za propust v km

556+476.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a1) najvišja ponudba: 4,089.762,34

SIT,
najnižja ponudba: 2,944.130 SIT;
a2) najvišja ponudba: 4,105.172,84

SIT,
najnižja ponudba: 2,758.072 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999, Ob-1262.

Slovenske železnice, d.d.

Št. S1-0007/99 Ob-2576
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.

3. Datum izbire: 2. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): naročnik Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., je pri izbiri najugodnejšega ponudnika
uporabil vsa objavljena merila in točkoval po-
polne ponudbe ponudnikov, in sicer: celovi-
tost opisa 1 točko; skladnost vsebine ponud-
be z zahtevami naročnika – 2 točki; posebne
ugodnosti – 2 točki; dosedanje izkušnje in
reference ter reference na področju javnega
naročila – 4 točke; kadrovska struktura in stro-
kovne reference zaposlenih delavcev, ki bo-
do opravljali razpisana dela s področja ponud-
be oziroma predvideni podizvajalci – 4 točke
in razmerje cena/kvaliteta ponujenih storitev
in ostali komercialni pogoji – 5 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBT – PIN, d.o.o., Trbovlje,
Gimnazijska c. 16, Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela sana-
cija Orlek I. faza, Zagorje ob Savi.

7. Pogodbena vrednost:
30,760.084,80 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 47,789.626 SIT, 30,760.084,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Št. S1-0007/99 Ob-2577
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.

3. Datum izbire: 2. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): naročnik Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., je pri izbiri najugodnejšega ponudnika
uporabil vsa objavljena merila in točkoval po-
polne ponudbe ponudnikov, in sicer: celovi-
tost opisa 1 točko; skladnost vsebine ponud-
be z zahtevami naročnika – 2 točki; posebne
ugodnosti – 2 točki; dosedanje izkušnje in
reference ter reference na področju javnega
naročila – 4 točke; kadrovska struktura in stro-
kovne reference zaposlenih delavcev, ki bo-
do opravljali razpisana dela s področja ponud-
be oziroma predvideni podizvajalci – 4 točke
in razmerje cena/kvaliteta ponujenih storitev
in ostali komercialni pogoji – 5 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: gradbena dela sana-
cija hribovitega območja Kukolnica in
Cilence – vodovod Vine in Kolenc, Za-
gorje ob Savi.

7. Pogodbena vrednost: 48,994.521 SIT.
8.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 77,410.083 SIT, 48,994.521 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Ob-2578
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovš-
kova 70, p. p. 2374, 1001 Ljubljana, kont.
oseba Štefan Marenče, dipl. inž., tel.
061/1889-521.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 31. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: sposobnost za izvedbo vzdr-
ževalnih in intervencijskih gradbenih del na
vročevodnem in parovodnem omrežju Jav-
nega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.,
se prizna ponudnikom za obdobje april
1999 do maja 2000:

– Gradbeno podjetje Bežigrad, d.d.,
Podmilščakova 24, Ljubljana,

– Mying, d.o.o., Cesta v Gorice 38, Ljub-
ljana,

– KPL Gradnje, Rast, Inženiring, d.d.,
Tbilisijska 61, Ljubljana,

– Zidarstvo-fasaderstvo Mramor Stane,
s.p., Murnova 1, Šmarje Sap.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vzdrževalna in inter-
vencijska gradbena dela na vročevod-
nem in parovodnem omrežju Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: vrednost posa-
meznega javnega naročila bo odvisna od
višine posameznih vzdrževalnih del oziroma
intervencije. Ocenjena vrednost celotnega
naročila: 20,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za ugo-

tavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999, Ob-929.

13.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-2409
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trbovlje, Trg revolu-
cije 12, 1420 Trbovlje.

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 23-24 / 10. 4. 1999 / Stran 1827

izbiro izvajalca brez omejitev za izvajanje
storitev.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 24. 3. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): v postopek ocenjevanja ponudb
za oddajo naročila storitev pranja delovnih
oblačil v RTH, d.o.o. – področje Trbovlje se
nista uvrstili dve popolni ponudbi.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročilo je dodeljeno edine-
mu ponudniku podjetju M & P, d.o.o., Tr-
bovlje.

6.
7. Pogodbena vrednost: 6,760.620 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 04-581/99 Ob-2410
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za promet in zveze, Uprava Republike Slo-
venije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000
Koper.

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

3. Datum izbire: 22. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, ugotovljena us-
posobljenost in sposobnost ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidro Koper, d.o.o., Ferrar-
ska 10, 6000 Koper.

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

trebno dobaviti: nasipavanje površin v ko-
prskem pristanišču.

7. Pogodbena vrednost: 68,907.010
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 13,781.402
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 132,058.566 SIT, 68,907.010 SIT.
11., 12., 13.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo

Št. 363-02-96/98 Ob-2442
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ser-
vis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 12. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): Servis skupnih služb Vlade je v
Uradnem listu RS, št. 87-90 z dne 28. 12.
1998, pod št. 9157 in popravka v Uradnem
listu RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999, objavil
ponovni javni razpis za najem poslovnih pro-
storov za potrebe Revizijske komisije za jav-
na naročila v Ljubljani. Javno odpiranje po-
nudb je bilo dne 28. 1. 1999. Ob upošteva-
nju razpisnih izločitvenih kriterijev je komisi-
ja ugotovila, da noben izmed ponudnikov ni
oddal kompletne ponudbe, v skladu z zah-
tevami razpisne dokumentacije. Zato naroč-
nik po določilih drugega odstavka 42. člena

zakona o javnih naročilih ne more sprejeti
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,001.550 SIT, 782.775 SIT.
11., 12.
13. Ponovni javni razpis za to naročilo je

bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 87-90 z
dne 28. 12. 1998, pod št. 9517 in poprav-
ka v Uradnem listu RS, št. 4 z dne 22. 1.
1999.

Republika Slovenija,
Vlada Republike Slovenije,
Servis skupnih služb Vlade

Št. 0048-308/83-98 Ob-2476
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev za izvajanje
storitev celodnevne prehrane oseb, nasta-
njenih v dislokaciji PDT, Veliki otok pri Po-
stojni.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
30. 3. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na ponovni javni razpis sta pris-
peli 2 veljavni ponudbi. Na odpiranju po-
nudb je bila ena ponudba izločena zaradi
formalne nepopolnosti. Glede na to, da je
naročniku po pregledu ponudb ostala po-
polna samo ena ponudba, ponovni javni raz-
pis, v skladu z 41. členom zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), ni uspel.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 12 z dne 26. 2.
1999, Ob-1260.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/18-5-99 Ob-2477
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za izvedbo obdobnih
zdravstvenih pregledov delavcev MNZ.

3. Datum izbire: sklepa sta bila sprejeta
dne 30. 3. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis sta prispeli 2 ve-
ljavni in popolni ponudbi. Pri ocenjevanju
ponudb je naročnik upošteval vsa merila,
podana v razpisni dokumentaciji (cena, rok
izvedbe pregledov, finančno stanje ponud-
nika, kadri, reference strokovnih kadrov) ter
izbral najugodnejšega ponudnika za posa-
mezni točki iz razpisne dokumentacije, in
sicer:

– za Policijsko upravo Maribor: Zdravs-
tveni dom dr. Adolfa Drolca,

– za Policijsko upravo Celje: JZ Zdravs-
tveni dom Celje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Uli-
ca talcev 9, 2000 Maribor,

– JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorči-
čeva 5, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba obdobnih zdravstvenih pregledov, in
sicer:

– na PU Maribor za 950 delavcev,
– na PU Celje za 650 delavcev.
7. Pogodbena vrednost se bo izračuna-

la na podlagi vrednosti točke, ki znaša za
Policijsko upravo Maribor 342 SIT, za Poli-
cijsko upravo Celje pa 360 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: s podizvajal-
cem ne nastopa nihče od izvajalcev, kate-
rim je naročilo dodeljeno.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
za Policijsko upravo Maribor:
– vrednost najnižje ponudbe: 342 SIT

za točko,
– vrednost najvišje ponudbe: 396 SIT za

točko;
za Policijsko upravo Celje:
– vrednost najnižje ponudbe: 360 SIT

za točko,
– vrednost najvišje ponudbe: 400 SIT za

točko.
Vrednosti najnižjih in najvišjih ponudb so

podane z davkom.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 11 z
dne 19. 2. 1999, Ob-1070.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 811/99 Ob-2480
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Trebnje, Goliev trg 9, 8210 Trebnje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): druga merila, navedena v razpi-
sni dokumentaciji: najugodnejši finančni po-
goji, reference, ponudbena cena, popolnost
ponudbe. Fiksna cena za vodenje in organi-
zacijo nadzora, kontrolo del, rokov, tolma-
čenje projektne dokumentacije,... končno
poročilo. Nadzor bodo izvajali strokovnjaki
s 30 in 20-letnimi izkušnjami.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročilo je dodeljeno CRP,
d.o.o., Brežice.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje nadzora nad deli izgradnje komunal-
ne baze Globoko.

7. Pogodbena vrednost: 590.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudnik bo izvršil celotno naročilo.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,500.000 SIT, 590.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 1 z dne 9. 1. 1999,
Ob-115.

Komunala Trebnje, d.o.o.

Št. 811/99 Ob-2481
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Trebnje, Goliev trg 9, 8210 Trebnje.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): druga merila, navedena v razpi-
sni dokumentaciji: najugodnejši finančni po-
goji, reference, ponudbena cena, popolnost
ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: naročilo je dodeljeno ABC
Cibic, d.o.o., Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije, ki obsega
izris iz ureditvenega načrta deponije ko-
munalnih odpadkov Globoko (IUN), iz-
delavo idejnega projekta (IP), izdelava
projektov za pridobitev gradbenega do-
voljenja (PGD) in izvedbo (PZI), kateri
obsegajo gradbeni, strojni in elektro del
ter projekt zunanje ureditve za investici-
jo komunalna baza Globoko, izdelava
lokacijske dokumentacije (LD) za dovod
elektrike in telefona s PGD in PZI.

7. Pogodbena vrednost: 2,727.465 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudnik bo izvršil celotno naročilo.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,038.000 SIT, 2,727.465 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 1 z dne 9. 1. 1999,
Ob-114.

Komunala Trebnje, d.o.o.

Št. 403-7/99 Ob-2489
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Krš-

ko, CKŽ 14, 8270 Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): ponudbena cena (40%), refe-
rence ponudnika (40%), sposobnost po-
nudnika, da javno naročilo opravi brez po-
dizvajalcev in z lastno mehanoopremo
(20%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vrtnarstvo Nečemer Franc,
s.p. in Cvetličarna Lilija Jožica Žabkar, s.p.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdr-
ževanje parkov, nasadov in zelenic, ure-
ditev in zasaditev javnih površin v Obči-
ni Krško za leto 1999.

7. Pogodbeni vrednosti: 9,187.553 SIT
in 4,984.423 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnika
nimata podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.

Občina Krško

Št. 53/99 Ob-2508
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Cerknica-Loška dolina, Cesta 4. maja
17, 1380 Cerknica.

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

3. Datum izbire: 22. 3. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): cena (60%), kvaliteta (40%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Saš, d.o.o., Stegne 25,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje poslovnih prostorov ZD C-LD na lo-
kacijah Cerknica, Cesta 4. maja 17 in
Nova vas 4c (skupaj 2000 m2).

7. Pogodbena vrednost: 11,114.192
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,055.532 SIT, 11,076.000 SIT.
11., 12.

Zdravstveni dom
Cerknica-Loška dolina

Št. 2.0.-910/99 Ob-2509
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, 1506 Ljub-
ljana, faks 061/29-14-822.

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

3. Datum izbire: 9. marec 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cenovno najugodnejša ponud-
ba, ustrezne reference, je že dobavitelj na
SŽ.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: DAT CON, d.o.o., Polzela
136a, 3313 Polzela.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sa-
nacija ozvočenja na postajališču Ra-
deče.

7. Pogodbena vrednost: 1,703.026 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudnik ni predvidel oddaje del podizvajal-
cem.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,130.277,97 SIT, 859.001 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po-
godbena cena je višja zaradi dodatnih zah-
tevanih del naročnika (zaradi zahteve po po-
večani varnosti prometa).

12.
Slovenske železnice, d.d.

Infrastruktura

Št. 213 Ob-2555
1. Naročnik, poštni naslov: OŠ Vižmarje

Brod, Na gaju 2, 1210 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnitev pogojev iz 14. člena
javnega razpisa Ob-1327 in 10. točke na-
vodil za izdelavo ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. School Service – Šolski servis,
d.o.o., Reboljeva 2, Ljubljana,

2. Kompas Holidays, d.d., Slovenska
36, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: prevo-
zi osnovnošolskih otrok v šolo in iz šole
ter mestni in medkrajevni prevozi os-
novnošolskih otrok.

7. Pogodbena vrednost: 2,980.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999;
Ob-1327.

OŠ Vižmarje Brod

Št. 351-3/99-07 Ob-2579
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ra-

dlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje
ob Dravi.

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

3. Datum izbire: 8. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, strokovna us-
posobljenost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Kograd IGEM Inženi-
ring, d.o.o., Mariborska c. 3, 2370 Dravo-
grad.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stro-
kovni nadzor nad izvajanjem del po do-
ločbah zakona o graditvi objektov in sve-
tovanje investitorju nad izvajanjem inve-
sticije.

7. Pogodbena vrednost: 1,3%–1,5% od
vrednosti investicije.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,3%–1,5% od vrednosti investicije,
1%–1,5% od vrednosti investicije.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 7 z dne 5. 2. 1999.

Občina Radlje ob Dravi

Št. 711-1/99-8-002 Ob-2580
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Re-

publike Slovenije za zaposlovanje, Območ-
na enota Maribor, Gregorčičeva 37, 2000
Maribor.

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

3. Datum izbire: 15. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): fiksnost cene, kvaliteta, referen-
ce, razmerje cena/količina in kvaliteta po-
nujenih storitev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Z.K.Z., d.o.o., Ul. her. Ma-
šere in Spasiča 8, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje poslovnih prostorov Zavoda RS za
zaposlovanje, Območna enota Maribor,
Gregorčičeva ul. 37, 2000 Maribor.

7.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo ni
bilo oddano po delih.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 300 SIT m2, 165 SIT m2.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: dru-
gih pomembnih informacij o postopku izbi-
re izvajalca ni.
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12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti ni
bil objavljen.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

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-2526
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Uradni list RS,
št. 17/93), v zvezi z 9. točko prvega od-
stavka 55. člena zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97) ter 117. in 118.
členom pravil in postopkov Evropske unije
za izvedbo javnih razpisov, objavlja Ministrs-
tvo za malo gospodarstvo in turizem

javni razpis
 za izbiro dobavitelja opreme

Nabavo opreme, ki je namenjena Mini-
strstvu za malo gospodarstvo in turizem, fi-
nancira Evropska komisija iz sredstev
PHARE v okviru Crossborder programa št.
koda programa SL-9702.02.05

Na razpisu lahko enakopravno sodeluje-
jo vse pravne in fizične osebe iz držav, čla-
nic Evropske unije in iz držav, prejemnic
sredstev programa PHARE, ki ponujajo bla-
go iz teh držav.

Predmet
SKLOP1:
– Neprometne označevalne table za ko-

lesarske steze,
– Turistične informacijske table s pano-

ramskimi kartami.
SKLOP2:
– Oblikovanje in izdelava turistične karte

in turističnega prospekta.
SKLOP3:
– Računalniška in Audio – video opre-

ma.
SKLOP4:
– Lesene klopi in mize.
Vsak ponudnik lahko predloži ponudbo

za razpisano opremo v celoti ali za posa-
mezne sklope. Ponudba mora veljati naj-
manj 90 dni od zadnjega prispetja ponudb.
Ponujena oprema mora biti skladna z opi-
som, ki je naveden v Tehničnih specifikaci-
jah.

Opremo je potrebno dobaviti v 3 mese-
cih po podpisu pogodbe na lokacije, ki jih
bo opredelil: A.L.P. Peca d.o.o., Center
25, 2393 Črna na Koroškem, kontaktna
oseba: Primož Vodovnik.

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 pogojem za
pogodbe o dobavah blaga. Naročnik ni ob-
vezan sprejeti niti najcenejše, niti katerokoli
od ponudb ali oddati naročilo.

3. Razpisana dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v angleš-

kem jeziku in mora ustrezati naslednjim do-
kumentom:

– navodilom ponudnikom za pogodbe za
dobave blaga,

– posebnim razpisnim pogojem za po-
godbe za dobave blaga,

– Tehničnim specifikacijam,
– Ponudbenemu predračunu,
– splošnim pravilom za ponudnike in

sklenitev pogodbe za dobave blaga,
– (Splošni pogoji za pogodbe o dobavah

blaga, ki se financirajo iz Phare sredstev –
le v informacijo).

Našteti dokumenti predstavljajo popolno
razpisno dokumentacijo, ki jo je na podlagi
pisne zahteve mogoče brezplačno dobiti na
naslednjem naslovu: A.L.P. Peca d.o.o.,
Center 25, 2393 Črna na Koroškem, tel.&
fax: 0602/38-269, kontaktna oseba: Pri-
mož Vodovnik.

Pisne zahteve za pridobitev razpisne do-
kumentacije morajo prispeti na zgornji na-
slov s priporočeno pošto, najkasneje šest
tednov po objavi tega razpisa.

4. Informativni sestanek
Informativni sestanek bo 5. 5. 1999 ob

10. uri v prostorih Občine Črna na Koroš-
kem, Center 101, Črna.

5. Predložitev ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo prispeti

najkasneje do dne 18. 5. 1999, do 12. ure
na naslov A.L.P. Peca Črna na Koroškem,
Center 25, 2393 Črna na Koroškem. Na
ovojnici mora biti jasno označeno: »Ne od-
piraj – ponudba za razpis – Integrated tou-
rism product of Karavanke and Kamniš-
ko-Savinjske Alpe«. Odpiranje ponudb bo
javno, na istem naslovu, dne 20. 5. 1999
ob 11. uri po lokalnem času.

Odpiranja se lahko udeleži le po en pred-
stanik vsakega ponudnika, ki se mora izka-
zati s pisnim pooblastilom.

Republika Slovenija,
Ministrstvo za malo gospodarstvo

in turizem

In accordance with Regulation on
ratification of Framework Agreement
between the Government of Republic of
Slovenia and European Commission on
implementation of mesures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 17/93) and refering to Law on
Public Procurement, section 9, paragraph
1 of article 55 (OG RS 24/97), Ministry of
Small Enterprises and Tourism issues

Invitation to Tender for Supply
of Equipment

Supply of equipment for Ministry of SME
and Tourism is financed by the European
Commission from PHARE funds in the
framework of Crossborder Programme No.
SL-9702.02.05

Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of the Member
States of the European Union and of the

beneficiary countries of the PHARE
programme who offer to supply goods
originating from those countries.

1. Subject
LOT1:
– Signposting boards for Mountain-bike

routs,
– Tourist information boards with

panoramic pictures.
LOT2:
– Design and print of tourism map,
– Design and print of promotion

brochures.
LOT3:
– Computers and Audio -Video

Equipment.
LOT4:
– Tables and benches.
Any tenderer may tender for all the

equipment/goods or for separate lot(s). The
tenderer is bound by his offer for a period of
90 days as from the final date for submission
of tenders. The supplies tendered must
confirm with the description set out in the
Technical Specifications.

The supplies must be delivered within 3
months after the contract is signed to the
locations as defined by: A.L.P. Peca Ltd,
Center 25, 2393 Črna na Koroškem,
Slovenia, Contact person: Mr. Primož
Vodovnik.

2. Procedure and Conditions of Contract
The supplier will be selected following

the procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS
Manual, European Commission, September
1997). The conditions of contract will
comply with the General Conditions for
Supply Contracts. The Contracting Authority
is not bound either to accept the lowest or
any offer or to award any contract.

3. Tender dossier:
The offer must be in English and must

conform with the following documents:
– Instructions to Tenderers for Supply

Contracts;
– Special Tender Conditions for Supply

Contracts;
– Technical Specifications;
– Schedule of Prices;
– General Regulations for Tenders and

the Award of Supply Contracts.
(General Conditions for Supply Contracts

Financed from Phare Funds – for
information only).

These documents constitute the
complete tender dossier and may be
obtained free of charge by written request
at the following address: A.L.P. Peca Ltd,
Center 25, 2393 Črna na Koroškem,
Slovenia, Tel. & Fax: +386-602-38-269,
Contact Person: Mr. Primož Vodovnik.

Written request for the Tender Dossier
should be received by registrated mail at
the above mentioned address at latest six
weeks after publication of this
announcement in the Official Gazette RS.

4. Clarification meeting
A clarification meeting will be held on

5.5.1999 at 10.00 hour in the offices of
Municipality Črna na Koroškem, Center
101, Črna.

5. Submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be

submitted at latest on 18. 5. 1999 at 12.
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a.m. at: A.L.P. Peca Ltd., Center 25, 2393
Črna na Koroškem. The envelope has to
be clearly marked: »Do not open – for
Tender Integrated Tourism Product of
Karavanke and Kamniško – Savinjske
Alpe«. They will be opened in public
session on 20. 5. 1999 at 11. a.m. local
time at the same address.

Only one tenderer’s representative,
submitting the power of attorney, may attend
the oppening session.

Ministry of Small Enterprises
and Tourism

Št. 0403-10/99-9 Ob-2430
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Varuh

človekovih pravic, Dunajska cesta 56, 1109
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: oddaja javne-
ga naročila z zbiranjem ponudb, ker pogod-
bena vrednost ne presega vrednosti, dolo-
čene v prvem odstavku 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 10. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri dodelitvi javnega naročila so
bila upoštevana naslednja merila:

– usposobljenost za realizacijo del, ki so
predmet javnega naročila;

– konkurenčnost cen;
– fiksnost cen;
– vrednostni in količinski popusti;
– plačilni pogoji;
– čas dobave od potrditve ozalida;
– kakovost blaga po standardih, ki velja-

jo v Republiki Sloveniji;
– možnost distribucije s strani izvajalca;
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

naročniku.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Tiskarna Jože Moškrič, Ka-
juhova 55, 1110 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: tiskanje predstavitvene-
ga materiala varuha v letu 1999.

7. Pogodbena vrednost: 2,400.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11.

RS, Varuh človekovih pravic

Št. 0403-10/99-9 Ob-2431
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Varuh

človekovih pravic, Dunajska cesta 56, 1109
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: oddaja javne-
ga naročila z zbiranjem ponudb, ker pogod-
bena vrednost ne presega vrednosti, dolo-
čene v prvem odstavku 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 10. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri dodelitvi javnega naročila so
bila upoštevana naslednja merila:

– usposobljenost za realizacijo del, ki so
predmet javnega naročila;

– konkurenčnost cen;
– fiksnost cen;
– vrednostni in količinski popusti;
– plačilni pogoji;
– čas dobave od potrditve ozalida;

– kakovost blaga po standardih, ki velja-
jo v Republiki Sloveniji;

– možnost distribucije s strani izvajalca;
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

naročniku.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Biro M, Žibertova 1, 1000
Ljubljana.

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

trebno dobaviti: tiskanje publikacij v letu
1999.

7. Pogodbena vrednost: 600.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11.

RS, Varuh človekovih pravic

Št. 0403-10/99-9 Ob-2432
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Varuh

človekovih pravic, Dunajska cesta 56, 1109
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: oddaja javne-
ga naročila z zbiranjem ponudb, ker pogod-
bena vrednost ne presega vrednosti, dolo-
čene v prvem odstavku 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 10. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri dodelitvi javnega naročila so
bila upoštevana naslednja merila:

– usposobljenost za realizacijo del, ki so
predmet javnega naročila;

– konkurenčnost cen;
– fiksnost cen;
– vrednostni in količinski popusti;
– plačilni pogoji;
– čas dobave od potrditve ozalida;
– kakovost blaga po standardih, ki velja-

jo v Republiki Sloveniji;
– možnost distribucije s strani izvajalca;
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

naročniku.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Biro M, Žibertova 1, 1000
Ljubljana.

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

trebno dobaviti: tiskanje letnega poročila
in povzetka letnega poročila varuha v
letu 1999.

7. Pogodbena vrednost: 2,600.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11.

RS, Varuh človekovih pravic

Št. 0403-10/99-9 Ob-2433
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Varuh

človekovih pravic, Dunajska cesta 56, 1109
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: oddaja javne-
ga naročila z zbiranjem ponudb, ker pogod-
bena vrednost ne presega vrednosti, dolo-
čene v prvem odstavku 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 26. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri dodelitvi javnega naročila so
bila upoštevana naslednja merila:

– reference ponudnika;
– usposobljenost ponudnika;

– dobavni pogoji;
– rok dobave;
– plačilni pogoji;
– cene posameznih vrst materiala;
– drugi pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cankarjeva založba, d.d.,
Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana.

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

trebno dobaviti: pisarniški in potrošni ra-
čunalniški material v letu 1999.

7. Pogodbena vrednost: 2,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10., 11.

RS, Varuh človekovih pravic

Št. 2.0.-910/99 Ob-2506
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Ljubljana, Sekcija za vzdr-
ževanje signalnovarnostnih in telekomuni-
kacijskih naprav Celje, Ulica XIV. divizije 2,
Celje.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: edino podjet-
je, ki nudi opremo in popravilo tovrstnih re-
gistrofonskih naprav v Sloveniji.

3. Datum izbire: 29. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini izvajalec, ki nudi opremo in
popravilo tovrstnih registrofonskih naprav
proizvajalca UHER-ATIS v Sloveniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MALEX, d.o.o., Dragomelj
34, Domžale.

6. (a) Kraj dobave: na relaciji Celje–Mur-
ska Sobota.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: rezervni deli za registro-
fone firme UHER-ATIS za snemanje pro-
metnih zvez po specifikaciji.

7. Pogodbena vrednost: 6,935.526 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 4-99 Ob-2565
1. Naročnik, poštni naslov: Kemijski in-

štitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: samo en uspo-
sobljen ponudnik/dobavitelj – povezano z
obstoječo napravo.

3. Datum izbire: 2. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): dograditev obstoječega sistema
NMR (Nacionalni center za jedrsko magnet-
no resonančno spektroskopijo visoke ločlji-
vosti).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Varian International AG, Švi-
ca.

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

trebno dobaviti:
1. 5 mm PFG Penta Resonance

Probe, VT, 600 NB (1 komplet),
2. Diffusion Ordered Spectroscopy

DOSY (software).
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7. Pogodbena vrednost: 6,600.000 SIT
(plus uvozne dajatve).

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37.100 USD.
11.

Kemijski inštitut, Ljubljana

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 77/99 Ob-2441
1. Naročnik, poštni naslov: PGD Tolmin,

Lavričeva 1, 5220 Tolmin.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: ni.

3. Datum izbire: 29. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi razpisnih kriterijev in
analizi ponudb je ugotovljeno, da je naju-
godnejši ponudnik in edini ponudnik s po-
polno ponudbo Gradbenik, d.o.o., Tolmin.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbenik, d.o.o., Tolmin.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: G-O-I dela – 1. faza –
lokacija Lavričeva 1, Tolmin.

7. Pogodbena vrednost: ca.
25,000.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: delo se odda v celoti
enemu izvajalcu.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najnižja Gradbenik, d.o.o., Tolmin –
49,868.178 SIT, najvišja Primorje Ajdovš-
čina – 51,871.176 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: ni.

Prostovoljno gasilsko društvo Tolmin

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

Ob-2486
1. Naročnik, poštni naslov: JP Termoe-

lektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplar-
niška 19, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: javno naročilo za izvajanje obrato-
valnega monitoringa emisije snovi v zrak:

– izvajalec je edini opremljen z ustrezno
merilno tehniko (meritve polutantov iz veli-
kih kurilnih naprav) in ima ustrezno kadrov-
sko zasedbo,

– izvajalec je na podlagi referenc dobil
ustrezna pooblastila Ministrstva za okolje in
prostor za opravljanje nalog s področja vars-
tva okolja.

3. Datum izbire: izbira 1. 3. 1999, po-
godba sklenjena 23. 3. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): edini možni izvajalec.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektroinštitut Milan Vidmar,
d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
vajanje obratovalnega monitoringa emi-
sije snovi v zrak.

7. Pogodbena vrednost: 21,007.800
SIT – v ceni prometni davek ni zajet.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Ob-2507
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 3. in 4.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 2. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): strokovna komisija ugotavlja, da
je za navedeno storitev usposobljeni nave-
deni ponudnik, ki razpolaga z zahtevano teh-
nično opremo in ustreznimi strokovnimi ka-
dri. Komisija tudi ugotavlja, da je izvajalec
sposoben ponuditi blago ali storitve v dolo-
čenem obsegu javnega naročila pa ni mo-
goče deliti v manjše zaključene celote in jih
oddati ločeno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ROS, d.o.o., Obradovičeva
2, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje programske opreme v Po-
slovni informatiki NE Krško.

7. Pogodbena vrednost: 23,502.716 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrana Krško, d.o.o.

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

Popravek

Ob-2598
V javnem razpisu za ugotavljanje spo-

sobnosti za dobavo zdravil skupine D, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 22 z dne

2. 4. 1999, Ob-2257, se 4. (b) točka po-
pravi in se pravilno glasi:

4. (b). Datum, do kdaj je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: do 23. 4.
1999, ob predložitvi dokazila o plačilu raz-
pisne dokumentacije.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ob-2405
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dijaški dom Drava Maribor, Smeta-
nova ulica 67, 2000 Maribor, tel.
062/229-63-70, faks 062/228-26-61.

2. (a) Kraj dobave: Dijaški dom Drava
Maribor, Smetanova ulica 67, Maribor.

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

I. živila in prehrambeni izdelki
1. mleko in mlečni izdelki,
2. razni prehrambeni artikli,

II. gorivo
1. kurilno olje – ekstra lahko.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
18,000.000 SIT, po skupinah:

I/1. 5,000.000 SIT,
2. 8,000.000 SIT,

II. 5,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 5. 1999

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

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani ponudniki prevzamejo v
tajništvu naročnika: Dijaški dom Drava Mari-
bor, Smetanova ulica 67, 2000 Maribor, pri
Jolandi Vrhovšek.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno dvigniti do 16. 4. 1999 v času
uradnih ur od 10. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu 5.000 SIT na račun naročnika št. ŽR
51800-603-36792.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 20. 4. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dijaški dom Drava Maribor,
Smetanova ulica 67, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 4. 1999 ob 8. uri na sedežu v mladinski
sobi.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lah-
ko pravne in fizične osebe, ki so registrira-
ne za dejavnost, ki je predmet razpisa in
imajo vsa predpisana dovoljenja za opravlja-
nje te dejavnosti.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. Da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije (potrdilo sodiš-
ča), samostojni podjentiki predložijo potrdi-
la davčnega urada, oziroma pristojnega ura-
da upravne enote, da niso prenehali
upravljati dejavnost.

2. Da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izda sodišče kjer je družba
registrirana), samostojni podjetniki predložijo
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priglasitev pri davčnem uradu. Družbe in sa-
mostojni podjetniki predložijo obratovalno do-
voljenje upravne enote, kjer je sedež.

3. Da proti ponudniku ni izdana prav-
nomočna sodna odloča, ki kaže na njegovo
nestrokovnost (potrdilo sodišča).

4. Da ima poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom (potrdilo pri-
stojnega davčnega urada).

5. Da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 (za gospodarske družbe).

6. Da je ponudnik v zadnjih treh letih
oskrboval vsaj tri javne zavode ali proračun-
ske porabnike in ima z njimi sklenjene ve-
ljavne pogodbe.

7. Da nudi 30 dnevni plačilni rok.
8. Da bo dostava fco DOM – razlo-

ženo.
9. Da bo mesečno dostavljal cenike.
10. Da bo odzivni čas en delovni dan.
11. Da bo na zahtevo naročnika po-

slal vzorce blaga.
12. Da ima organizirano službo za

kontrolo kakovosti izdelkov oziroma, da mu
kvaliteto kontrolira pooblaščen zavod, za
meso in mesne izdelke.

13. Da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 10% razpisane vrednosti sku-
pine za katero se javlja na razpis.

Kot dokazila o usposobljenostiin sposob-
nosti mora ponudnik predložiti dokazila iz
11. in 12. člena navodil.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: javni razpis se ponavlja za navedene
skupine blaga pod 2. (b) točko.

Izvajalci bodo izbrani po javnem razpisu
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po
50. členu zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97).

S ponudniki katerim bo naročnik priznal
sposobnost, bonaročnik sklenil pogodbo o
dobavah blaga, pod pogoji navedenimi v
razpisni dokumentaciji.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za eno
ali več skupin blaga, oziroma enega ali več
artiklov iz posamezne skupine.

Ponudniki bodo s pisnim sklepom do
28. 4. 1999 obveščeni o priznanju sposob-
nosti.

10.
Dijaški dom Drava Maribor

Št. 157/99 Ob-2411
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za varstvo in usposabljanje dr.
Marijana Borštnarja, Dornava 128, 2252
Dornava, faks 062/755-050.

2. (a) Kraj dobave: Dornava 128.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: obleka.
– skupina artiklov A: obleka varovan-

cev (24,484.140 SIT),
– skupina artiklov B: zaščitna obleka

(3,620.000 SIT).
(c) Ocenjena vrednost naročila:

28,104.140 SIT.
3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 6.

1999, zaključek 30. 9. 1999.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti: Zavod za varstvo in usposablja-
nje dr. Marijana Borštnarja, Dornava 128,
2252 Dornava, referent za javna naročila.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 29. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, način plačila ne-
gotovinsko na žiro račun št.
52400-603-30549, ali na blagajni zavoda.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
4. 5. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za varstvo in uspo-
sabljanje dr. Marijana Borštnarja, Dornava
128, 2252 Dornava, tajništvo.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 1999 ob
12. uri, v Zavodu za varstvo in usposablja-
nje dr. Marijana Borštnarja, Dornava 128,
2252 Dornava, v konferenčni sobi.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– zagotovitev pogojev iz 40. člena ZJN,
– zagotovitev pogojev, določenih z razpi-

sno dokumentacijo (ponujena cena za skupi-
no artiklov, zagotovitev zahtevanih količin, rok
dobave, rok plačila, odzivni čas, kontrola kva-
litete, garancija banke in drugi pogoji).

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ogled artiklov je možen 20. 4. 1999,
od 11. do 14. ure, kontaktna oseba Simo-
na Petrovič, tel. 062/754-02-49.

10.
Zavod za varstvo in usposabljanje

dr. Marijana Borštnarja, Dornava

Št. 83/99-1 Ob-2483
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Trebnje, Goliev trg
3, Trebnje, tel. 068/44-145.

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

trebno dobaviti:
a) zdravila, obvezilni material, po-

možni material, RTG material,
b) laboratorijski material in diagno-

stična sredstva,
c) stomatološki material.
Ponudite lahko tudi blago posamezne

skupine!
(c) Ocenjena vrednost naročila:

22,000.000 SIT:
a) 9,000.000 SIT,
b) 6,000.000 SIT,
c) 7,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 6. 1999

do 31. 5. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti:  Zdravstveni dom Trebnje, taj-
ništvo, kont. oseba Slavka Gešman, Trebnje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 20. 4. 1999 med
10. in 12. uro po enodnevni najavi po tele-
faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrjen izvod vir-
mana o nakazilu 6.000 SIT na ŽR
52120-603-32174 s pripisom “javni razpis
za dobavo blaga”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:  3. 5. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Trebnje,
Goliev trg 3, tajništvo, Trebnje, v zaprti ku-
verti s pripisom Ponudba – Ne odpiraj, z
navedbo številke Uradnega lista RS.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 1999 ob 12. uri na naslovu: Zdravstve-
ni dom Trebnje, Goliev trg 3, sejna soba/I,
Trebnje.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati

ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: samo pisno do vključno 23. 4. 1999
na naslov pod 5.(b) točko.

10.
Zdravstveni dom Trebnje

Št. 225/99 Ob-2505
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška ce-
sta 2, Ljubljana, tel. 061/143-1254.

2. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška 2, Ljubljana (lokacije dostave
v razpisni dokumentaciji).

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

– sadje (različno) – 84.000 kg,
– jabolka – 45.000 kg,
– listnata zelenjava – 52.000 kg,
– gomoljasta zelenjava – 20.000 kg,
– plodovi in cveti – 40.000 kg,
– korenjasta zelenjava – 29.000 kg,
– steblasta zelenjava – 2.000 kg,
– čebulice – 25.000 kg,
– kisla repa in zelje – 12.000 kg,
– krompir – 120.000 kg.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

35,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: vsak dan (od

ponedeljka do sobote).
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Klinični center Ljubljana,
Komercialni sektor, Poljanski nasip 58, taj-
ništvo I. nadstropje, soba 40, vsak delovnik
med 9. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 17. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR
50103-603-51820 sklic na št. 00
45-08-7599 za razpisno dokumentacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 5. 1999 (četr-
tek) do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo I. nadstropje, soba 13.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 5. 1999 (petek) ob 12. uri, predavalni-
ca IV, Zaloška 7.

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

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): skladno z zakonom o gospodar-
skih družbah in po razpisni dokumentaciji.

9., 10.
Klinični center Ljubljana

Št. 50-336-10/99 Ob-2574
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Inštitut Republike Slovenije za reha-
bilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, faks
13-72-070.
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2. (a) Kraj dobave: Inštitut za rehabilita-
cijo, Linhartova 51, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material po raz-
pisni dokumentaciji.

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

3. Predvideni čas dobave: od 1. 7. 1999
do 30. 6. 2000 sukcesivno.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Inštitut za rehabilitacijo,
Servisna služba, Linhartova 51, Ljubljana,
kont. oseba Jurak Lidija, tel.
061/17-58-248, faks 061/13-72-070.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 30. 4. 1999 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR, št.
50105-603-48428, pri APP Ljubljana.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 1999 ob 12. uri, Inštitut za rehabili-
tacijo, Linhartova 51, Ljubljana.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik mo-
ra blago dobavljati sam.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji so določeni v razpisni do-
kumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Sobočan Andrej, tel.
061/17-58-246.

10.
Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo

Št. 312/99 Ob-2575
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Po-
trčeva ulica 1, 2319 Poljčane, tel.
062/829-58-22, faks 062/825-675.

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

trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano:

1. kruh in pekovsko pecivo –
2,500.000 SIT,

2. mlevski izdelki – 500.000 SIT,
3. testenine – 700.000 SIT,
4. krompir – 800.000 SIT,
5. jabolka – 650.000 SIT,
6. mleko – 3,100.000 SIT,
7. mlečni izdelki – 3,200.000 SIT,
8. sadje in zelenjava – 7,200.000 SIT,
9. zamrznjena zelenjava – 800.000

SIT,
10. meso in drobovina – 10,000.000

SIT,
11. mesni izdelki – 4,000.000 SIT,
12. perutninsko meso in izdelki –

4,000.000 SIT,
13. kave, čaji, dišave – 900.000 SIT,
14. konzervirana zelenjava in sadje –

1,000.000 SIT,
15. jajca – 1,200.000 SIT,
16. pivo in čaji – 2,000.000 SIT,
17. brezalkoholne pijače in vode –

700.000 SIT,

18. vino odprto – 600.000 SIT,
19. splošno prehrambeno blago –

5,400.000 SIT,
20. dietna prehrana – 800.000 SIT,
21. kavovine, juhe – 2,600.000 SIT,
22. olje – 1,100.000 SIT.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
53,750.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom dr. Jožeta Potrča
Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 17. 4. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
51810-603-32223.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 4. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom dr. Jožeta Potrča Polj-
čane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ne odpiraj – ponudba” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila
(skupine). Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 1999 ob 13. uri, na naslovu: Dom dr.
Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ulica 1,
2319 Poljčane, v prostorih sejne sobe, I.
nadstropje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): določila 40. člena zakona o jav-
nih naročilih.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu kot pod 1. točko.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 5. 1999.

10.
Dom dr. Jožeta Potrča, Poljčane

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Št. 50-336-12/99 Ob-2572
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Inštitut Republike Slovenije za reha-
bilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, faks
13-72-070.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: dnevni odvoz, pranje in do-
stava opranega posteljnega perila, oce-
njena vrednost naročila je 14,000.000 SIT.

3. Kraj dobave: Inštitut za rehabilitacijo,
Linhartova 51, Ljubljana.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: od
1. 7. 1999 do 30. 6. 2000.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: In-
štitut za rehabilitacijo, Servisna služba, Lin-
hartova 51, Ljubljana, kont. oseba Jurak
Lidija, tel. 061/17-58-248, faks
061/13-72-070.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 4. 1999 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR, št.
50105-603-48428, pri APP Ljubljana.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 5. 1999 ob 12. uri, Inštitut za rehabili-
tacijo, Linhartova 51, Ljubljana.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik mora storitve izva-
jati sam.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): kot v razpisni dokumentaciji.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Sobočan Andrej, tel.
061/17-58-246.

11.
Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo

Javni razpisi

Obvestilo

Ob-2561
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,

Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja, da je z
dnem objave tega obvestila v Uradnem listu
RS zaključen javni razpis na področju ener-
getike za obnovljive vire energije in sicer:

A) Financiranje sistemskih programov
izrabe obnovljivih virov energije,

B) Sofinanciranje študij izvedljivosti in in-
vesticijsko tehnične dokumentacije,

C) Nepovratne subvencije za investicij-
ske projekte obnovljivih virov energije in

D) Program nepovratnih subvencij za
gospodinjstva (solarni sistemi za toplo vo-
do, toplotne črpalke, zimski vrtovi),

ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
11, z dne 19. 2. 1999, Ob-1142.

Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti

Št. 60/99 Ob-2562
Sklad za regionalni razvoj ohranjanje po-

seljenosti slovenskega podeželja, d.o.o.,
Škrabčev trg 9a, Ribnica, objavlja na podla-
gi sklepov sprejetih na 3. in 5. seji Komisije
za dodelitev sredstev javnega razpisa za fi-
nanciranje razvojnih programov v Posočju –
Kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti,
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sklep
o zaključitvi razpisa za namen

“Financiranje projektov kmetijstva in
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah”
Javni razpis za dodeljevanje sredstev, na-

menjenih financiranju razvojnih programov v
Posočju, ki sta ga razpisala Sklad za regio-
nalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slo-
venskega podeželja in Slovenska razvojna
družba, je bil objavljen dne 9. 1. 1999 v
Uradnem listu RS, št. 1. Za namene dode-
ljevanja sredstev v poglavju IV/A “Financira-
nje projektov kmetijstva in dopolnilnih de-
javnosti na kmetijah” je bilo veliko interesa
in v obdobju do 15. 3. 1999 je prispelo
toliko prijav, da že presegajo razpisani ob-
seg sredstev.

Sredstva za namen A – “Financiranje pro-
jektov kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti”
so porabljena in se s tem razpis za ta namen
zaključi s prijavami, ki so prispele do 15. 3.
1999.
Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje

poseljenosti slovenskega podeželja,
d.o.o., Ribnica

Ob-2435
Na podlagi določil zakona o izvrševanju

proračuna Republike Slovenije za leto 1999
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 34/98, 91/98)
in odredbe o načinu oddajanja subvencij,
dotacij in drugih transferov iz sredstev pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/98) Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem, Trubarjeva 11, Maribor, (v nadalje-
vanju ministrstvo) objavlja

javni razpis
s področja malega gospodarstva
Vir: razpoložljiva sredstva na postavki 3986

- Pospeševalna mreža za malo gospodarstvo
so namenjena okvirno v višini 20 mio SIT.

I. Predmet razpisa:
1. Ministrstvo bo sofinanciralo usposab-

ljanje podjetnikov na različnih programih os-
novnega usposabljanja in izpopolnjevanja
različnih znanj podjetnikov z namenom pos-
peševanja razvoja malega gospodarstva v
Sloveniji in z namenom povečevanja konku-
renčne sposobnosti enot malega gospo-
darstva v luči približevanja EU. Ministrstvo
bo sofinanciralo programe usposabljanja, ki
bodo prilagojeni potrebam podjetij in bodo
pokrivali naslednja področja:

– sodobne metode vodenja in strateške-
ga upravljanja podjetij,

– mednarodni marketing,
– prilagoditve davčnim in drugim zakon-

skim spremembam v Sloveniji v procesu pri-
lagajanja EU,

– finančno načrtovanje in upravljanje z
denarnimi tokovi,

– informacijska tehnologija,
– tuji jeziki,
– uvajanje novih tehnologij in kakovosti,
– specifična strokovna znanja za vode-

nje in upravljanje proizvodnih enot.
2. Sredstva za navedene namene se do-

delijo z neposrednim subvencioniranjem de-
la stroškov načrtovanih aktivnosti.

3. Skupna višina sredstev, ki se dodelju-
je v letu 1999, na podlagi tega javnega
razpisa znaša okvirno 20 mio SIT - razpolož-
ljiva sredstva na postavki 3986 - Pospeše-
valna mreža za malo gospodarstvo.

II. Merila in pogoji razpisa
1. Na razpis se lahko prijavi domača

pravna ali fizična oseba, ki ima registrirano
izobraževalno dejavnost ali razvojno razisko-
valno dejavnost.

2. Prijavljene področne teme usposablja-
nja morajo biti objavljene v ustreznih medijih,
da so informacije o poteku usposabljanja do-
stopne najširšemu krogu podjetnikov.

3. Prednost pri dodeljevanju sredstev
bodo imeli tisti prijavitelji, ki imajo zagotov-
ljeno sofinanciranje iz drugih virov.

4. Ministrstvo bo sofinanciralo sredstva
do največ 50% vrednosti programov/pro-
jektov usposabljanja.

5. Ministrstvo bo sredstva nakazalo iz-
branim kandidatom, ko jim bodo le-ti pred-
ložili dokazila o opravljenem usposabljanju
skupaj s fotokopijami računov. Znesek us-
posabljanja za posameznega udeleženca
mora biti nižji od realne cene za znesek
subvencioniranja usposabljanja za posamez-
nega udeleženca s strani ministrstva.

III. Vsebina vloge:
1. prijavni obrazec PL 1, ki ga je možno

dobiti v recepciji Ministrstva za malo gospo-
darstvo in turizem, Trubarjeva 11, Maribor,
vsak delovni dan med 9. in 14. uro, ali pa
ga zainteresirani kandidati lahko dobijo po
pošti. Obrazci se lahko naročijo po telefonu
v recepciji ministrstva pri Manici Valdhuber,
tel. 062/22-94-53-21, vsak delovni dan
med 11. in 12. uro;

2. izobraževalni program z natančnim na-
črtom izvedbe, v katerem mora biti navedeno:

– vsebina in cilji programa,
– metodologija izvedbe programa,
– pričakovani rezultati programa,
– način evalvacije rezultatov programa,
– odgovorni nosilec programa in izvajal-

ci nalog skupaj s kratkimi življenjepisi,
– roki za izvedbo nalog.
3. kratka predstavitev pravne/fizične

osebe, ki se na razpis prijavlja;
4. reference pravne/fizične osebe, ki se

na razpis prijavlja, če jih le-ta ima;
5. dokazilo o registraciji o opravljanju izo-

braževalne ali raziskovalne dejavnosti;
6. dokazilo o sofinancerju programa us-

posabljanja, če ga kandidat ima,
7. spisek udeležencev s potrdili, da bo-

do udeleženci iz enot malega gospodarstva.
IV. Splošna določila in rok za prijavo:
1. Rok za oddajo prijav je 14. 5. 1999

do 14. ure na naslov Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, Ma-
ribor.

2. Prijave morajo biti v zaprti kuverti z vid-
no oznako: ¨Ne odpiraj - javni razpis, Uspo-
sabljanje za področje malega gospodarstva¨,
sicer bo ponudba v postopku odpiranja zavr-
njena kot nepravilno opremljena.

3. Vloge z vso potrebno dokumentacijo
morajo biti poslane priporočeno po pošti ali
morajo biti osebno oddane v vložišču Mini-
strstva za malo gospodarstvo in turizem, Tru-
barjeva 11, 2000 Maribor. Vloga mora biti
oddana v zaprti ovojnici s firmo in naslovom
družbe ter z oznako ¨Ne odpiraj - javni raz-
pis - Usposabljanje za področje malega gos-
podarstva¨.

4. Nepravilno označene vloge bo razpi-
sna komisija izločila iz nadaljnjega postopka.

5. Javno odpiranje ponudb bo 19. 5.
1999 ob 10. uri na Ministrstvu za malo gos-

podarstvo in turizem, Trubarjeva 11, Mari-
bor, pred komisijo za odpiranje prijav.

6. Ministrstvo bo odločitev o izboru pro-
gramov usposabljanja, ki jih bo v letu 1999
podprlo, vsem sodelujočim sporočilo v ro-
ku 45 dni od odpiranja prijav.

7. Ministrstvo si pridružuje pravico, da
ne vrača dokumentacije, niti ne bo posre-
dovalo obrazložitve zavrnjenim prijavam, bo
pa omogočilo eventualnim pritožbam vpo-
gled v dokumentacijo izbranih projektov in
raziskovalnih nalog.

8. Financiranje ter druge medsebojne
obveznosti bodo urejene s pogodbami med
ministrstvom in izbranimi kandidati.

Dodatne informacije posreduje Maja To-
manič Vidovič, tel. 062/22-94-53, vsako
sredo in petek od 9. do 11. ure.

Ministrstvo
za malo gospodarstvo

in turizem

Ob-2436
Na podlagi določil zakona o izvrševanju

proračuna Republike Slovenije za leto 1999
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 34/98, 91/98)
in odredbe o načinu oddajanja subvencij,
dotacij in drugih transferov iz sredstev pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/98) Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem, Trubarjeva 11, Maribor (v nadalje-
vanju ministrstvo) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje dodiplomskega

študija podjetništva
Vir: razpoložljiva sredstva na postavki

4127 - Usposabljanje za področje malega
gospodarstva okvirno v višini 30 mio SIT.

I. Predmet razpisa:
1. Ministrstvo bo sofinanciralo 50%

stroškov izrednega dodiplomskega študija
podjetništva v študijskem letu 1999/2000
na visokih in višješolskih programih na slo-
venskih univerzah in samostojnih visokošol-
skih zavodih v Republiki Sloveniji, kjer pote-
kajo verificirani dodiplomski programi pod-
jetništva.

2. Sredstva za navedene namene se do-
delijo z neposrednim subvencioniranjem de-
la stroškov šolanja.

3. Skupna višina sredstev, ki se dodelju-
je v letu 1999, na podlagi tega javnega
razpisa, znaša okvirno 30 mio SIT - Razpo-
ložljiva sredstva na postavki 4127 - Uspo-
sabljanje za področje malega gospodarstva.

II. Pogoji in merila:
1. Na razpis se lahko prijavijo kandidati,

ki so zaposleni v lastnem malem podjetju
oziroma so samozaposleni in se ob oprav-
ljanju samostojne dejavnosti izredno izobra-
žujejo za potrebe vodenja in upravljanja pod-
jetja.

2. Kandidati morajo že biti vpisani v viso-
ko ali višješolski program ustrezne smeri.

3. Kandidati morajo predložiti potrdilo fa-
kultete ali samostojnega visokošolskega za-
voda o vpisu v skladu z določili predhodne-
ga odstavka.

4. Prednosti pri dodelitvi sofinanciranja
bodo imeli kandidati, ki:

– se bodo pogodbeno obvezali, da bo-
do v diplomskih nalogah obravnavali temelj-
na in aktualna vprašanja podjetniškega raz-
voja v Sloveniji;
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– so v višjem letniku študija;
– imajo boljšo povprečno oceno;
– vodijo uspešno lastno malo podjetje z

več kot enim zaposlenim;
– so aktivnosti njihovega podjetja razvoj-

no naravnane.
III. Vsebina vloge:
1. prijavni obrazec PL 2, ki ga je možno

dobiti v recepciji Ministrstva za malo gospo-
darstvo in turizem, Trubarjeva 11, Maribor,
vsak delovni dan med 9. in 14. uro, ali pa
ga zainteresirani kandidati lahko dobijo po
pošti. Obrazci se lahko naročijo po telefonu
v recepciji ministrstva pri Manici Valdhuber,
tel. 062/22-94-53-21, vsak delovni dan
med 11. in 12. uro;

2. kratek življenjepis;
3. kratka predstavitev podjetja oziroma

dejavnosti, s katero se kandidat ukvarja;
4. opis programa študija, ki ga je kandi-

dat vpisal;
5. potrdilo fakultete ali visokošolske

ustanove o vpisu;
6. potrdilo fakultete ali visokošolske

ustanove o višini celotne šolnine izrednega
dodiplomskega študija;

7. potrdilo fakultete o že opravljenih izpitih;
8. dokazilo o poravnanih stroških šola-

nja (fotokopije dokazil o plačilu);
9. fotokopijo sklepa o vpisu gospodar-

ske družbe v sodni register, oziroma za s.p.
fotokopija priglasitvenega lista - obrazec
1/1, 1/2, potrjenega od pristojne izposta-
ve DURS, ter za obrtnike fotokopijo obrtne-
ga dovoljenja,

10. fotokopijo obvestila Zavoda za stati-
stiko o dejavnost in matični številki.

IV. Splošna določila in rok za prijavo:
1. Rok za oddajo prijav je 7. 5. 1999 do

14. ure. na naslov Ministrstvo za malo gos-
podarstvo in turizem, Trubarjeva 11, Mari-
bor.

2. Prijave morajo biti v zaprti kuverti z
vidno oznako: ¨Ne odpiraj - javni razpis,
sofinanciranje dodiplomskega študija pod-
jetništva¨, sicer bo ponudba v postopku od-
piranja zavrnjena kot nepravilno opremlje-
na.

3. Vloge z vso potrebno dokumentacijo
morajo biti poslane priporočeno po pošti ali
morajo biti osebno oddane v vložišču Mini-
strstva za malo gospodarstvo in turizem, Tru-
barjeva 11, 2000 Maribor. Vloga mora biti
oddana v zaprti ovojnici s firmo in naslovom
družbe ter z oznako ¨Ne odpiraj - javni raz-
pis - sofinanciranje dodiplomskega študija
podjetništva¨.

4. Nepravilno označene vloge bo razpi-
sna komisija izločila iz nadaljnjega postopka.

5. Javno odpiranje ponudb bo 12. 5.
1999 ob 10. uri na Ministrstvu za malo gos-
podarstvo in turizem, Trubarjeva 11, Mari-
bor, pred komisijo za odpiranje prijav.

6. Ministrstvo bo odločitev o izboru kan-
didatov, ki jih bo v letu 1999 podprlo, vsem
sodelujočim sporočilo v roku 45 dni od od-
piranja prijav.

7. Ministrstvo si pridružuje pravico, da
ne vrača dokumentacije, niti ne bo posre-
dovalo obrazložitve zavrnjenim prijavam, bo
pa omogočilo eventualnim pritožbam vpo-
gled v razpisno dokumentacijo.

8. Financiranje ter druge medsebojne
obveznosti bodo urejene s pogodbami med
ministrstvom in izbranimi kandidati.

Dodatne informacije posreduje Maja To-
manič Vidovič, tel. 062/22-94-53, vsako
sredo in petek od 9. do 11. ure.

Ministrstvo
za malo gospodarstvo

in turizem

Ob-2437
Na podlagi določil zakona o izvrševanju

proračuna Republike Slovenije za leto 1999
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 34/98, 91/98)
in odredbe o načinu oddajanja subvencij,
dotacij in drugih transferov iz sredstev pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/98) Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem, Trubarjeva 11, Maribor, (v nadalje-
vanju ministrstvo), objavlja

javni razpis
za dodelitev finančnih vzpodbud za

posebne ciljne skupine za malo
gospodarstvo

Vir: razpoložljiva sredstva na postavki
4158 - Finančne vzpodbude za posebne
ciljne skupine namenjena okvirno v višini
100,000.000 SIT.

I. Predmet razpisa:
1. Ministrstvo bo subvencioniralo razvoj-

ne projekte, ki jih izvajajo enote malega gos-
podarstva s ciljem vzpodbuditi izvozno, teh-
nološko in inovacijsko usmerjenost malega
gospodarstva v Sloveniji.

2. Sredstva za navedene namene se do-
delijo z neposrednim subvencioniranjem de-
la stroškov načrtovanih aktivnosti.

3. Skupna višina sredstev, ki se dodelju-
je v letu 1999, na podlagi tega javnega
razpisa znaša okvirno 100 mio SIT - razpo-
ložljiva sredstva na postavki 4158 - Finanč-
ne vzpodbude za posebne ciljne skupine.

II. Pogoji in merila:
1. Ministrstvo bo subvencioniralo do naj-

več 50% vrednosti razvojnih projektov malih
gospodarskih družb oziroma samostojnih
podjetnikov, ki:

1.1. vzpodbujajo izvoz, tehnološke izbolj-
šave, raziskovalno inovacijske aktivnosti;

1.2. so iz manj razvitih območij in izpol-
njujejo pogoje iz točke 1.1;

1.3. jih izvajajo mladi podjetniki in izpol-
njujejo pogoje iz točke 1.1.;

1.4. jih izvajajo ženske in izpolnjujejo po-
goje iz točke 1.1.

2. Na razpis se lahko prijavijo male gos-
podarske družbe v skladu z zakonom o raz-
voju malega gospodarstva in fizične osebe,
ki opravljajo samostojno dejavnost - samo-
stojni podjetniki posamezniki, s sedežem v
Republiki Sloveniji, in bodo v letu 1999 iz-
peljali razvojno investicijski projekt.

3. Prijavljena pravna ali fizična oseba mo-
ra izpolnjevati vsaj enega od naštetih pogo-
jev v točki 1.

4. Prednosti pri dodelitvi subvencij bodo
imele pravne oziroma fizične osebe, ki:

– opravljajo proizvodno dejavnost,
– ustvarjajo visoko dodano vrednost,
– zaposlujejo več kot enega delavca,
– so aktivnosti podjetja razvojno narav-

nane,
– uvajajo v proizvodnjo ali storitveno de-

javnost sodobno tehnologijo,
– ki uvajajo v enoto malega gospodarstva

visoko stopnjo inovativnosti,
– izvažajo več kot 50% proizvodnje,

– bodo z razvojnim projektom pripomo-
gli k hitrejšemu razvoju manj razvitega ob-
močja v Sloveniji (podeželje, odmaknjeni
predeli),

– osebe, ki so mlajše od trideset let in
opravljajo samostojno dejavnost, ki je raz-
vojno naravnana,

– ženske, ki opravljajo samostojno de-
javnost, ki je razvojno naravnana.

5. Razvojni projekt s skrajšanim poslov-
nim načrtom, s katerim kandidira prosilec
za sredstva razvoja, mora izpolnjevati na-
slednje pogoje:

– donosnost oziroma pozitivno poslova-
nje,

– likvidnost v celotni ekonomski dobi,
– zaprto finančno konstrukcijo v celotni

ekonomski dobi.
6. Ministrstvo bo nakazalo subvencijo iz-

branim kandidatom po predložitvi fotokopij
računov, povezanih z investicijami v razvoj-
nem projektu.

IV. Vsebina vloge:
1. prijavni obrazec PL 3, ki ga je možno

dobiti v recepciji Ministrstva za malo gospo-
darstvo in turizem, Trubarjeva 11, Maribor,
vsak delovni dan med 9. in 14. uro, ali pa
ga zainteresirani kandidati lahko dobijo po
pošti. Obrazci se lahko naročijo po telefonu
v recepciji ministrstva pri Manici Valdhuber,
tel. 062/22-94-53-21, vsak delovni dan
med 11. in 12. uro;

2. opis razvojnega projekta in kratek po-
slovni načrt;

3. fotokopijo že podpisanih pogodb ali
pisem o nameri s poslovnimi partnerji, ki
dokazujejo upravičenost razvojnega projek-
ta (če jih kandidat ima),

4. fotokopijo sklepa o vpisu gospodar-
ske družbe v sodni register, oziroma za s.p.
fotokopijo priglasitvenega lista - obrazec
1/1, 1/2, potrjenega od pristojne izposta-
ve DURS,

5. obrtniki fotokopijo obrtne dovoljenja,
6. obvestilo Zavoda za statistiko o dejav-

nosti in matični številki,
7. fotokopijo bilance stanja in bilance us-

peha za leto 1998, potrjeno od pristojne
izpostave DURS.

V. Splošna določila in rok za prijavo
1. Rok za oddajo prijav je 21. 5. 1999

do 14. ure na naslov Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, Ma-
ribor.

2. Prijave morajo biti v zaprti kuverti z
vidno oznako: ¨Ne odpiraj - javni razpis,
Sofinanciranje razvojnih projektov malega
gospodarstva¨, sicer bo ponudba v postop-
ku odpiranja zavrnjena kot nepravilno
opremljena.

3. Vloge z vso potrebno dokumentacijo
morajo biti poslane priporočeno po pošti ali
morajo biti osebno oddane v vložišču Mini-
strstva za malo gospodarstvo in turizem, Tru-
barjeva 11, 2000 Maribor. Vloga mora biti
oddana v zaprti ovojnici s firmo in naslovom
družbe ter z oznako ¨Ne odpiraj-javni raz-
pis, Sofinanciranje razvojnih projektov ma-
lega gospodarstva¨.

4. Nepravilno označene vloge bo razpi-
sna komisija izločila iz nadaljnjega postopka.

5. Javno odpiranje ponudb bo 26. 5.
1999 ob 10. uri na Ministrstvu za malo gos-
podarstvo in turizem, Trubarjeva 11, Mari-
bor, pred komisijo za odpiranje prijav.
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6. Ministrstvo bo odločitev o izboru raz-
vojnih projektov, ki jih bo v letu 1999 pod-
prlo, vsem sodelujočim sporočilo v roku 45
dni od odpiranja prijav.

7. Ministrstvo si pridružuje pravico, da
ne vrača dokumentacije, niti ne bo posre-
dovalo obrazložitve zavrnjenim prijavam, bo
pa omogočilo eventualnim pritožbam vpo-
gled v dokumentacijo izbranih projektov.

8. Financiranje ter druge medsebojne
obveznosti bodo urejene s pogodbami med
ministrstvom in izbranimi kandidati.

Dodatne informacije posreduje Maja To-
manič Vidovič, tel. 062/22-94-53, vsako
sredo in petek od 9. do 11. ure.

Ministrstvo
za malo gospodarstvo

in turizem

Ob-2438
Na podlagi določil zakona o izvrševanju

proračuna Republike Slovenije za leto 1999
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 34/98, 91/98)
in odredbe o načinu oddajanja subvencij,
dotacij in drugih transferov iz sredstev pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/98) Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem, Trubarjeva 11, Maribor, (v nadalje-
vanju ministrstvo), objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za raziskovalne

naloge in projekte s področja malega
gospodarstva

Vir: razpoložljiva sredstva na postavki
3986 - Pospeševalna mreža za malo gos-
podarstvo so namenjena okvirno v višini 20
mio SIT.

I. Predmet razpisa:
1. Ministrstvo bo sofinanciralo izvedbo

aplikativnih raziskovalnih nalog in projektov
s področja razvoja malega gospodarstva, ki
naj bi spodbudili dolgoročne rešitve razvoja
tega segmenta gospodarstva v Sloveniji. Ra-
ziskovalna področja so:

I. Izhodišča za pripravo novega zakona o
razvoju malega gospodarstva v Sloveniji;

II. Statistične raziskave in evalvacije s
podpodročji:

– zajemanje in obdelava statističnih in
drugih relevantnih podatkov o malem gos-
podarstvu;

– metodologija in kriteriji ocenjevanja
segmentne uspešnosti delovanja posa-
meznih področij malega gospodarstva v Slo-
veniji;

– metodologija stalnih empiričnih razi-
skav za določene časovne vrste proučeva-
nja malega gospodarstva v Sloveniji;

– ocena lokalnih in regionalnih pro-
gramov razvoja malega gospodarstva v Slo-
veniji;

III. Podporno okolje malega gospo-
darstva v Sloveniji:

– regionalna organiziranost - razvoj,
problemi, rešitve.

IV. Izboljšanje kvalitete izvajalcev in pro-
gramov usposabljanja, merjenje učinkov le-
teh in mednarodna primerljivost programov
in konkurenčnost izvajalcev usposabljanja;

V. Uvajanje novih metod/mehanizmov si-
stematičnega in stalnega ugotavljanja po-
treb po usposabljanju/izobraževanju in na-
črtovanju ustreznih programov usposab-
ljanja.

2. Sredstva za navedene namene se do-
delijo z neposrednim subvencioniranjem de-
la stroškov načrtovanih aktivnosti.

3. Skupna višina sredstev, ki se dodelju-
je v letu 1999, na podlagi tega javnega
razpisa znaša okvirno 20 mio SIT - razpolož-
ljiva sredstva na postavki 3986 - Pospeše-
valna mreža za malo gospodarstvo.

II. Merila in pogoji razpisa
1. Na razpis se lahko prijavi domača

pravna ali fizična oseba, ki opravlja razvojno
raziskovalne dejavnosti.

2. Prijavljene področne teme lahko ude-
leženci razpisa oblikujejo kot dispozicije za
aplikativne raziskovalne projekte ali kot raz-
vojne projekte z nakazanimi cilji, potekom
projekta in finančnimi potrebami za realiza-
cijo projekta.

3. Predlagatelji projektov lahko obravna-
vajo področja in podpodročja specializirano
ali kompleksno in z združevanjem v celovi-
tejše projekte.

4. Prednost pri dodeljevanju sredstev bo-
do imeli tisti razvojni projekti in naloge, ki:

– bodo zagotavljali pomoč pri realizaciji
razvojnih nalog in razvojnih projektov, saj se
bo po izboru kandidatov sodelovanje z mini-
strstvom nadaljevalo,

– imajo zagotovljeno sofinanciranje iz
drugih virov,

– obravnavajo tematiko iz nacionalnega
vidika,

– bodo predlagali nove rešitve ali izbolj-
šavo obstoječega sistema in storitev s po-
dročja tistih dejavnosti, ki so povezana z
razvojem malega gospodarstva.

5. Ministrstvo bo avtorje projektov, ki bi
bili ustrezni zaradi pomembnosti obdelave
in pristopa, pa niso dovolj eksplicitni za na-
daljnjo obdelavo, dodatno pozvalo k izdela-
vi širše dispozicije.

III. Vsebina vloge:
1. prijavni obrazec raziskovalne naloge

in projekti PL 5, ki ga je možno dobiti v
recepciji Ministrstva za malo gospodarstvo
in turizem, Trubarjeva 11, Maribor, vsak de-
lovni dan med 9. in 14. uro, ali pa ga zainte-
resirani kandidati lahko dobijo po pošti.
Obrazci se lahko naročijo po telefonu v re-
cepciji ministrstva pri Manici Valdhuber, tel.
062/22-94-53-21, vsak delovni dan med
11. in 12. uro;

2. dokumentacija s podrobnim opisom
projekta, s cilji in predvidenimi rezultati,
opredeljeno vrednost programa izvedbe, vi-
šino zaprošenih sredstev in časovni rok iz-
vedbe;

3. kratka predstavitev pravne/fizične
osebe, ki se na razpis prijavlja;

4. reference pravne/fizične osebe, ki se
na razpis prijavlja, če jih le-ta ima;

5. dokazilo o registraciji o opravljanju ra-
ziskovalne dejavnosti;

6. kratki življenjepisi raziskovalcev, ki bo-
do pri projektu sodelovali;

7. dokazilo o sofinancerju projekta ali
razvojne naloge, če ga kandidat ima.

IV. Splošna določila in rok za prijavo:
1. Rok za oddajo prijav je 14. 5. 1999

do 14. ure na naslov Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, Ma-
ribor.

2. Prijave morajo biti v zaprti kuverti z
vidno oznako: ¨Ne odpiraj - javni razpis,
Raziskave in razvojni projekti¨, sicer bo po-

nudba v postopku odpiranja zavrnjena kot
nepravilno opremljena.

3. Vloge z vso potrebno dokumentacijo
morajo biti poslane priporočeno po pošti ali
morajo biti osebno oddane v vložišču Mini-
strstva za malo gospodarstvo in turizem, Tru-
barjeva 11, 2000 Maribor. Vloga mora biti
oddana v zaprti ovojnici s firmo in naslovom
družbe ter z oznako ¨Ne odpiraj - javni raz-
pis - Raziskave in razvojni projekti¨.

4. Nepravilno označene vloge bo raz-
pisna komisija izločila iz nadaljnjega po-
stopka.

5. Javno odpiranje ponudb bo 18. 5.
1999 ob 10. uri na Ministrstvu za malo gos-
podarstvo in turizem, Trubarjeva 11, Mari-
bor, pred komisijo za odpiranje prijav.

6. Ministrstvo bo odločitev o izboru razi-
skovalnih nalog in projektov, ki jih bo v letu
1999 podprlo, vsem sodelujočim sporočilo
v roku 45 dni od odpiranja prijav.

7. Ministrstvo si pridružuje pravico, da
ne vrača dokumentacije, niti ne bo posre-
dovalo obrazložitve zavrnjenim projektom in
prijavam, bo pa omogočilo eventualnim pri-
tožbam vpogled v dokumentacijo izbranih
projektov in raziskovalnih nalog.

8. Financiranje ter druge medsebojne
obveznosti bodo urejene s pogodbami med
ministrstvom in izvajalci ter sofinancerji razi-
skovalnih nalog in projektov.

Dodatne informacije posreduje Maja To-
manič Vidovič, tel. 062/22-94-53, vsako
sredo in petek od 9. do 11. ure.

Ministrstvo
za malo gospodarstvo

in turizem

Ob-2439
Na podlagi določil zakona o izvrševanju

proračuna Republike Slovenije za leto 1999
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 34/98, 91/98)
in odredbe o načinu oddajanja subvencij,
dotacij in drugih transferov iz sredstev pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/98) Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem, Trubarjeva 11, Maribor (v nadalje-
vanju ministrstvo) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za raziskovalne

naloge in projekte s področja malega
gospodarstva - EU

Vir: razpoložljiva sredstva na postavki
4135 - EU Harmonizacija slovenske tehnič-
ne zakonodaje s tehnično zakonodajo ve-
ljavno v državah članicah EU so namenjena
okvirno v višini 20 mio SIT.

I. Predmet razpisa:
1. Ministrstvo bo sofinanciralo izvedbo

raziskovalnih nalog in projektov iz glavnih
sistemskih področij malega gospodarstva,
ki naj bi spodbudili sistemske in dolgoročne
rešitve razvoja tega segmenta gospodarstva
v Sloveniji v luči približevanja EU. Razisko-
valna področja so:

I. Slovensko približevanje in vstop v EU
na segmentu malega gospodarstva - eko-
nomske posledice vstopa v EU na segmen-
tu malega gospodarstva v Sloveniji,

II. Vpliv vključevanja Slovenije v EU in
vpliv skupnega evropskega trga na razvoj
obrti v Sloveniji,

III. Dopolnitve in spremembe Strategije
o razvoju malega gospodarstva v Sloveniji v
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luči usklajenosti in primernosti strategije z
razvojnimi dokumenti EU za segment malih
in srednjih podjetij in obrti.

2. Sredstva za navedene namene se do-
delijo z neposrednim subvencioniranjem de-
la stroškov načrtovanih aktivnosti.

3. Skupna višina sredstev, ki se dodelju-
je v letu 1999, na podlagi tega javnega
razpisa znaša okvirno 20 mio SIT - razpolož-
ljiva sredstva na postavki 4135 - EU Harmo-
nizacija slovenske tehnične zakonodaje s
tehnično zakonodajo veljavno v državah čla-
nicah EU.

II. Merila in pogoji razpisa
1. Na razpis se lahko prijavi domača

pravna ali fizična oseba, ki opravlja razvojno
raziskovalne dejavnosti.

2. Prijavljene področne teme lahko ude-
leženci razpisa oblikujejo kot dispozicije za
aplikativne raziskovalne projekte ali kot raz-
vojne projekte z nakazanimi cilji, potekom
projekta in finančnimi potrebami za realiza-
cijo projekta.

3. Predlagatelji projektov lahko obravna-
vajo področja in podpodročja specializirano
ali kompleksno in z združevanjem v celovi-
tejše projekte.

4. Prednost pri dodeljevanju sredstev bo-
do imeli tisti razvojni projekti in naloge, ki:

– bodo zagotavljali pomoč pri realizaciji
razvojnih nalog in razvojnih projektov, saj se
bo po izboru kandidatov sodelovanje z mini-
strstvom nadaljevalo,

– imajo zagotovljeno sofinanciranje iz
drugih virov,

– obravnavajo tematiko iz nacionalnega
vidika,

– bodo predlagali nove rešitve ali izbolj-
šavo obstoječega sistema in storitev s po-
dročja tistih dejavnosti, ki so povezana z
razvojem malega gospodarstva.

5. Ministrstvo bo avtorje projektov, ki bi
bili ustrezni zaradi pomembnosti obdelave
in pristopa, pa niso dovolj eksplicitni za na-
daljnjo obdelavo, dodatno pozvalo k izdela-
vi širše dispozicije.

III. Vsebina vloge:
1. prijavni obrazec raziskovalne naloge

in projekti PL 4, ki ga je možno dobiti v
recepciji Ministrstva za malo gospodarstvo
in turizem, Trubarjeva 11, Maribor, vsak de-
lovni dan med 9. in 14. uro, ali pa ga zainte-
resirani kandidati lahko dobijo po pošti.
Obrazci se lahko naročijo po telefonu v re-
cepciji ministrstva pri Manici Valdhuber, tel.
062/22-94-53-21, vsak delovni dan med
11. in 12. uro;

2. dokumentacija s podrobnim opisom
projekta, s cilji in predvidenimi rezultati,
opredeljeno vrednost programa izvedbe, vi-
šino zaprošenih sredstev in časovni rok iz-
vedbe;

3. kratka predstavitev pravne/fizične
osebe, ki se na razpis prijavlja;

4. reference pravne/fizične osebe, ki se
na razpis prijavlja, če jih le-ta ima;

5. dokazilo o registraciji o opravljanju ra-
ziskovalne dejavnosti;

6. kratki življenjepisi raziskovalcev, ki bo-
do pri projektu sodelovali;

7. dokazilo o sofinancerju projekta ali
razvojne naloge, če ga kandidat ima.

IV. Splošna določila in rok za prijavo:
1. Rok za oddajo prijav je 14. 5. 1999

do 14. ure na naslov Ministrstvo za malo

gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, Ma-
ribor.

2. Prijave morajo biti v zaprti kuverti z
vidno oznako: ¨Ne odpiraj - javni razpis,
Raziskave in razvojni projekti - EU¨, sicer
bo ponudba v postopku odpiranja zavrnjena
kot nepravilno opremljena.

3. Vloge z vso potrebno dokumentacijo
morajo biti poslane priporočeno po pošti ali
morajo biti osebno oddane v vložišču Mini-
strstva za malo gospodarstvo in turizem, Tru-
barjeva 11, 2000 Maribor. Vloga mora biti
oddana v zaprti ovojnici s firmo in naslovom
družbe ter z oznako ¨Ne odpiraj - javni raz-
pis - Raziskave in razvojni projekti - EU¨.

4. Nepravilno označene vloge bo razpi-
sna komisija izločila iz nadaljnjega postopka.

5. Javno odpiranje ponudb bo 18. 5.
1999 ob 10. uri na Ministrstvu za malo gos-
podarstvo in turizem, Trubarjeva 11, Mari-
bor, pred komisijo za odpiranje prijav.

6. Ministrstvo bo odločitev o izboru razi-
skovalnih nalog in projektov, ki jih bo v letu
1999 podprlo, vsem sodelujočim sporočilo
v roku 45 dni od odpiranja prijav.

7. Ministrstvo si pridružuje pravico, da
ne vrača dokumentacije, niti ne bo posre-
dovalo obrazložitve zavrnjenim projektom in
prijavam, bo pa omogočilo eventualnim pri-
tožbam vpogled v dokumentacijo izbranih
projektov in raziskovalnih nalog.

8. Financiranje ter druge medsebojne
obveznosti bodo urejene s pogodbami med
ministrstvom in izvajalci ter sofinancerji razi-
skovalnih nalog in projektov.

Dodatne informacije posreduje Maja To-
manič Vidovič, tel. 062/22-94-53, vsako
sredo in petek od 9. do 11. ure.

Ministrstvo
za malo gospodarstvo

in turizem

Št. 65/99-85 Ob-2440
Na podlagi 10. člena zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) in pravilnika o po-
stopku za izbiro športnih in drugih progra-
mov in projektov, ki se financirajo iz prora-
čuna Občina Rače-Fram (MUV, št. 17/98)
in pravilnika za vrednotenje športnih
programov in objektov v Občini Rače-Fram
(MUV, št. 14/98) Občina Rače-Fram ob-
javlja

javni razpis
za izbiro programov za izvajanje nalog

na področju športa v letu 1999
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji

izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zavodi s področja vzgoje in izobraže-

vanja,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovi-

jo športna društva za posamezna območja
oziroma panoge,

– zavodi, gospodarske družbe, zasebni-
ki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za oprav-
ljanje dejavnosti na področju športa.

II. V letu 1999 bomo (so)financirali na-
slednje programe:

1. Šport otrok in mladine
a) Interesna športna vzgoja predšolskih

otrok:
– (so)financiranje programov, ki imajo

značaj redne vadbe,

– športna značka Zlati sonček,
– dnevnik Ringa raja.
b) Interesna športna vzgoja šoloobvez-

nih otrok:
– (so)financiranje programov, ki imajo

značaj redne vadbe,
– športna značka Zlati sonček (1. in 2.

razred osnovne šole),
– športna knjižica, diplome Športna

značka (3. in 4. razred osnovne šole),
– medobčinska tekmovanja,
– državna tekmovanja,
– knjižice Mladi planinec.
c) Interesna športna vzgoja mladine:
– medobčinska prvenstva,
– državna prvenstva.
d) Programi športa nadarjenih otrok in

mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport:

– (so)financiranje programov v individual-
nih in kolektivnih športnih panogah, ki imajo
značaj rednega športnega treniranja.

Programi morajo vsebovati:
– naziv izvajalca z navedbo odgovorne

osebe,
– število registriranih članov,
– kopije trenerskih izkaznic in kopijo pri-

dobljene trenerske licence za leto 1999,
– kartone registriranih igralcev in ekip

na vpogled,
– vadbeno skupino s poimenskim sez-

namom vadečih,
– kopijo seznama pobrane članarine za

leto 1998.
(Prijavni obrazec dobite na sedežu Obči-

ne Rače-Fram).
2. Izobraževanje strokovnih kadrov
– poimenski seznam kandidatov za stro-

kovno izpopolnjevanje kadrov,
– pogodbo s kandidatom o nadaljnji vad-

bi oziroma delu v društvu.
3. Investicijsko vzdrževanje športnih ob-

jektov:
– sofinancirali bomo nujna investicijska

vzdrževalna dela (predložitev predračunov
del).

III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi pravilnika za vrednotenje šport-
nih programov in objektov v Občini Ra-
če-Fram (MUV št. 14/98) za financiranje
športnih programov. Prednost pri izboru bo-
do imeli izvajalci neprofitnih organizacij in
zavodov.

IV. Rok za prijavo programov je 20 dni
po objavi tega razpisa.

V. Svoje programe z zahtevanimi podat-
ki pošljite na naslov Občina Rače-Fram,
Grajski trg 14, Rače. Kontaktna oseba je
Klaudia Pleteršek, tel. 062/608-699.

VI. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti s pripisom “Javni razpis – šport”.

VII. Odpiranje ponudb bo 20. dan po ob-
javi tega razpisa, v prostorih občinskega ura-
da Občine Rače-Fram, Grajski trg 14, Ra-
če.

VIII. O višini odobrenih točk po točkov-
nem sistemu bodo izvajalci s sklepom ob-
veščeni v 30 dneh po razpisu oziroma o
višini odobrenih sredstev bodo obveščeni v
30 dneh po sprejetju proračuna Občine Ra-
če-Fram za leto 1999. Z izbranimi izvajalci
bomo sklenili pogodbo.

IX. Okvirna vrednost razpisa znaša
3,000.000 SIT.

Občina Rače-Fram



Stran 1838 / Št. 23-24 / 10. 4. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št. 403-56/99 Ob-2595
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,

Ajdovščina, objavlja na podlagi odloka o
proračunu Občine Ajdovščina za leto
1999 in sklepa o merilih za sofinanciranje
dejavnosti kulturnih društev, prireditev in
drugih kulturnih programov

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti na

področju kulture v Občini Ajdovščina
v letu 1999

1. Občina Ajdovščina bo v letu 1999
sofinancirala naslednje dejavnosti na po-
dročju kulture:

a) dejavnosti kulturnih društev:
– program redne dejavnosti društva,
– strokovne sodelavce in strokovno iz-

popolnjevanje,
– udeležbo na tekmovanjih in pregled-

nih prireditvah,
– druge enkratne akcije,
– vzdrževanje opreme in prostorov;
b) druge kulturne programe
2. Programi in izvajalci bodo izbrani in

sofinancirani po merilih iz sklepa o merilih
za sofinanciranje dejavnosti kulturnih dru-
štev in prireditev in drugih kulturnih pro-
gramov v Občini Ajdovščina.

Na razpis se lahko prijavijo kulturna
društva ter zavodi, druge organizacije in
zasebniki, registrirani za opravljanje kul-
turnih dejavnosti, s sedežem v Občini Aj-
dovščina in izpolnjujejo pogoje iz sklepa o
sofinanciranju.

3. Rok za prijavo programov je 14 dni
od objave razpisa. Prijave v zaprti kuverti,
z oznako “Kulturni programi 99”, se poš-
ljejo na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina.

Prijavi se priložijo obrazci in drugi do-
kumenti navedeni v razpisni dokumentaci-
ji, ki jih zainteresirani dobijo na sedežu
Občine Ajdovščina.

4. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izva-
jalci prejeli v roku 30 dni od izteka roka za
prijavo na razpis.

Občina Ajdovščina

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Št. 906/99 Ob-2422
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-

tutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Gradis, Gradbeno podjetje Ce-

lje, d.d., Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje.
Predmet prodaje:
– 889 navadnih delnic Banke Celje, d.d.,

na ime, po ceni 17.000 SIT za delnico,
– 280 prednostnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime, po ceni 17.000 SIT za delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z
določili statuta delničarji Banke Celje,
d.d., imetniki delnic na ime, ki s pisme-
nim sporočilom izjavijo, da sprejmejo po-
nudbo. Ponudba veže ponudnika, vse do-
kler jo prvi izmed obstoječih delničarjev
ne akceptira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 30. 4. 1999.
Po preteku roka bodo delnice pod enakimi
pogoji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Ce-
lje, Sektor zakladništva, Vodnikova 2,
3000 Celje.

Banka Celje, d.d.

Ob-2570
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim

statutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.

Prodajalec: Gradis, Gradbeno podjetje
Celje, d.d., Ulica XIV. divizije 10, 3000
Celje.

Predmet prodaje:
– 889 navadnih delnic Banke Celje,

d.d., na ime po ceni 17.000 SIT za delni-
co,

– 280 prednostnih delnic Banke Celje,
d.d., na ime po ceni 17.000 SIT za delni-
co.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim spo-
ročilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne ak-
ceptira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 30. 4. 1999.
Po preteku roka bodo delnice pod enakimi
pogoji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Ce-
lje, Sektor zakladništva, Vodnikova 2,
3000 Celje.

Banka Celje, d.d.

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-2485
Na podlagi 454. člena ZGD drugič ob-

javljamo

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet po direktorju in edinem

družabniku družbe Marmor Železnik, d.o.o.,
Boštanj, Dol. Boštanj 56e, Boštanj, Vojku
Železniku, dne 14. 9. 1998.

Osnovni kapital družbe se zmanjša iz ob-
stoječih 17,618.876,50 SIT na 2,200.000
SIT.

Pozivamo vse morebitne upnike, da se
zglasijo na sedežu družbe in izjavijo ali so-
glašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Marmor Železnik, d.o.o.,
Boštanj

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-2429
Uprava družbe Opekarna Novo mesto, d.d.,

Zalog 21, Novo mesto, vabi delničarje na

4. sejo
skupščine družbe Opekarna Novo

mesto, d.d.,
dne 18. maja 1999, ob 12. uri na sede-

žu podjetja Zalog 21, Novo mesto.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupšči-

na sklepčna in lahko veljavno odloča.
2. Imenovanje organov skupščine in no-

tarja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

imenovanju organov skupščine in notarja.
3. Poročilo o poslovanju družbe v letu

1998.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

poslovanju družbe v letu 1998 v predlože-
nem besedilu s poročilom revizijske hiše in
mnenjem nadzornega sveta.

4. Razdelitev dobička, doseženega v le-
tu 1998.

Predlog skepa: dobiček ustvarjen v letu
1998 se v celoti razporedi v rezerve.

5. Dopolnitev dejavnosti podjetja.
Predlog sklepa: v statutu družbe se  v

točki C. Dejavnost družbe doda naslednje
alinee:

– A/01.12 Pridelovanje vrtnin, okrasnih
rastlin, semen in sadik,

– A/01.132 Sadjarstvo,
– A/01.25 Reja drugih živali,
– A/01.30 Mešano kmetijstvo,
– A/01.411 Urejanje in vzdrževanje par-

kov, vrtov in zelenih športnih površin,
– A/01.412 Druge storitve za rastlinsko

predelavo.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

RIPRO, Družba za revizijo, podjetniško sve-
tovanje in razvoj, d.o.o., iz Velenja.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec,

mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne v pisni obliki.

Najavljeni udeleženci so v tajništvu druž-
be pol ure pred začetkom zasedanja dolžni
podpisati seznam prisotnih delničarjev ozi-
roma pooblaščencev.

Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe pojas-
njuje ter druge informacije so delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja pri Rešetič
Marti vsak delovnik od 8. do 14. ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila svoje pripombe ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi. Uprava in nadzorni
svet bosta o utemeljenih predlogih sprejela
svoja stališča in bosta o spreminjevalnih
predlogih najpozneje 12 dni po sklicu
skupščine obvestila imenske delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.
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Vabimo vas, da se skupščine polnošte-
vilno udeležite!

Opekarna Novo mesto, d.d.

Ob-2420
V skladu z določili 43. in 54. člena statu-

ta Grad, d.d., sklicujem

10. redno skupščino
delniške družbe Grad,

ki bo v četrtek, 13. 5. 1999 ob 16. uri v
prostorih Grad, d.d., Tržaška 118, Ljubljana.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Izvolitev organov in ugotovitev sklepč-

nosti.
1. Realizacija sklepov 9. redne seje

skupščine.
3. Sprejem letnega poročila Grad, d.d.,

za leto 1998.
4. Delitev dobička.
5. Formiranje sklada lastnih delnic in

umik delnic iz organiziranega trga.
6. Izvolitev nadzornega sveta družbe.
Vabilo je podano skladno s 45. členom

statuta, ki tudi določa, da mora vsak delni-
čar v 15 dneh obvestiti družbo, da se name-
rava udeležiti skupščine in glasovati.

Kolikor želi delničar uvrstitev dodatne
točke na dnevni red ali nasprotni predlog,
lahko delničarji, ki imajo vsaj 5% glasov to
storijo, kolikor primerno obvestijo ostale del-
ničarje vsaj 15 dni pred sejo (najkasneje do
28. 4. 1999), ali sedež družbe najkasneje
do 22. 4. 1999, z izrecno željo, da se o
predlogu obvesti vse delničarje. Predlog je
potrebno tudi utemeljiti (46. člen statuta).
Izjema je 6. točka dnevnega reda za katero
lahko delničarji predloge za člane nadzor-
nega sveta podajo tudi na skupščini.

1. točka dnevnega reda temelji na dolo-
čilih 9. člena, 2. točka pa določilih 3. člena
poslovnika skupščine Grad, d.d., 3. in 4.
točka temeljita na določilih 54. člena statu-
ta Grad, d.d., 5. točka na določilih 15. čle-
na statuta in 6. točka na določilih 37. člena
statuta Grad, d.d.

NS predlaga sprejetje naslednjih sklepov:
ad.1: Izvoli se zapisnikar, verifikacijska

komisija in ugotovi sklepčnost.
ad.2: Vsi sklepi so realizirani.
ad.3: Sprejme se predlagano poročilo s

predlaganimi usmeritvami.
ad.4: Sprejme se predlagana delitev do-

bička.
Dividende se izplačajo najkasneje do 31.

5. 1999. Upravičenec do prejema dividen-
de je lastnik imenske delnice vpisan v knji-
go delnic na dan skupščine ali novi lastnik
na dan izplačila dividende ob overjenem pi-
snem pooblastilu prodajalca.

ad.5: Sprejmeta se sklepa: (1) V skladu
s 15. členom statuta se formira sklad last-
nih delnic v višini 15,000.000 SIT. (2) Del-
nice “Grad” se umakne iz trgovanja na orga-
niziranem trgu pri Ljubljanski borzi vrednost-
nih papirjev. Grad, d.d., v okviru sklada last-
nih delnic odkupi vse ponujene delnice po
ceni 14.000 SIT per. 1. 5. 1999 za delni-
co, pri čemer način, tehniko in roke ponud-
be in opcijskega odkupa natančneje določi
nadzorni svet.

Ad.6: Sprejme se predlagana člana in
nadomestnega člana nadzornega sveta.

Gradivo je v skladu z določbami 45. čle-
na statuta delničarjem na vpogled na sede-

žu družbe, vsak delovnik od vključno 4. 5.
1999 do 13. 5. 1999 od 9. do 13. ure. Na
seji je prisoten notar.

Grad, d.d., Ljubljana
direktor

Ob-2444
Nadzorni svet Pulsar, pooblaščene inve-

sticijske družbe, d.d., Ljubljana, Dalmatino-
va 2, na podlagi določil zakona o gospodar-
skih družbah in točke X. statuta Pulsar,
pooblaščene investicijske družbe, d.d.,
Ljubljana, sklicuje

5. skupščino
delničarjev Pulsar, pooblaščene

investicijske družbe, d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 10. 5. 1999 ob 12. uri,

na sedežu družbe, Dalmatinova 2, Ljubljana.
Za sejo predlagamo naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepč-
nost. Skupščina izvoli predsednika skupščine
in dva preštevalca glasov. Skupščini prisos-
tvuje notarka Nada Kumar iz Ljubljane.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za poslovno leto 1998, skupaj z
revizorjevim poročilom in mnenjem nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
ročilo uprave za poslovno leto 1998, sku-
paj z revizorjevim poročilom in mnenjem
nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep

o pokrivanju izgube za leto 1998, v višini
170,982.000 SIT, v naslednjih petih letih v
breme tedanjih prihodkov.

4. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagane spremembe statuta.
5. Odpoklic dosedanjih članov nadzor-

nega sveta.
Predlog sklepa: skupščina odpokliče do-

sedanje člane nadzornega sveta Leona Ži-
berno, Tomaža Mravljeta, Maksimiljana Zaj-
ca, Gorazda Borštnarja in Aleksandra
Toplovška.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za čla-

ne nadzornega sveta Tomaža Mravljeta,
Maksimiljana Zajca in Gorazda Borštnarja.

7. Imenovanje revizorja za pregled poslo-
vanja in računovodskih izkazov za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za re-
vizorja, ki pregleda poslovanje in računovod-
ske izkaze družbe za leto 1999, revizijsko
družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino z besedilom pred-

laganih sprememb statuta je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, na Dalmatinovi
2 v Ljubljani, vsak delovni dan med 9. in 12.
uro, od dneva objave sklica skupščine do
dneva zasedanja skupščine.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo le del-
ničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v
korist katerih so delnice družbe vknjižene
na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi
pri Klirinško depotni družbi (KDD) na dan

30. 4. 1999, kar dokazujejo s potrdilom
KDD in ki bodo najkasneje tri dni pred zase-
danjem skupščine pisno prijavili udeležbo
na skupščini s priporočeno pošiljko. Če se
bo skupščine udeležil pooblaščenec, mora
biti prijavi priloženo tudi pooblastilo. Zastop-
nik pravne osebe mora prijavi priložiti izpis
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
kot mesec dni in iz katerega je razvidna
oseba, pooblaščena za zastopanje.

Odločanje
Vse sklepe, razen sklepa pod 4. in 5.

točko dnevnega reda, sprejme skupščina z
večino oddanih glasov. Za sprejem spre-
memb statuta in odpoklic članov nadzornega
sveta je potrebna štiripetinska večina pri od-
ločanju zastopanega osnovnega kapitala.

Sklepčnost
Skupščina veljavno odloča, če so navzo-

či delničarji, njihovi zastopniki in pooblaš-
čenci z glasovalno pravico, ki predstavlja
vsaj 15% osnovnega kapitala družbe. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne ob
13. uri, na istem mestu in z enakim dnevnim
redom. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala, ne glede na višino prisotnega in zasto-
panega osnovnega kapitala družbe.

PID Pulsar, d.d.
predsednik nadzornega sveta

Št. 55/99 Ob-2447
Na podlagi določil statuta družbe Var-

nost Bežigrad, d.d., Staničeva 41, Ljublja-
na, sklicuje uprava družbe

3. skupščino
družbe Varnost Bežigrad, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 17. 5. 1999 ob 13.

uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Staniče-
va 41.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se telesa skupščine: za
predsednika Matjaž Verbole, za preštevalko
glasov Vesna Alibabič, za notarja Jože Rož-
man.

2. Sprejem letnega poročila uprave o po-
slovanju družbe v letu 1998 z mnenjem
nadzornega sveta in revizijske hiše.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju družbe v letu 1998.

3. Razporeditev dobička iz leta 1998.
Predlog sklepa: ustvarjeni čisti dobiček

iz leta 1998 v višini 22,575.000 SIT ostane
nerazporejen.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 1999 se imenuje revizijska družba Abe-
ceda Ptuj, d.o.o.

5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagane spremembe statuta Varnost Beži-
grad, d.d.

Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo vsi imetniki delnic
družbe. Glasuje se osebno ali po pooblaš-
čencu ali zastopniku. Pooblastilo za zasto-
panje na skupščini mora biti pisno in mora
biti pred sejo predloženo skupščini. Delni-
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čarji morajo svojo udeležbo predhodno pi-
sno sporočiti na naslov družbe, najkasneje
3 dni pred zasedanjem.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro. Če skupščina v času
sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje istega dne ob 15. uri, na istem mestu.
Ob drugem sklicu skupščina veljavno odlo-
ča, ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Varnost Bežigrad, d.d.
direktor družbe

Ob-2451
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške

družbe Deloza, družba za proizvodnjo de-
lovne, zaščitne in ostale konfekcije, d.d.,
Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7, sklicuje
uprava Deloze, d.d.

5. sejo skupščine
delniške družbe Deloza, d.d., Zagorje

ob Savi, Cesta zmage 7,
dne 18. 5. 1999, na sedežu družbe v

Zagorju, v jedilnici Deloze, Zagorje ob Savi,
Cesta zmage 7, s pričetkom ob 17. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsed-

nika in dveh preštevalcev, imenovanje notar-
ja za sestavo zapisnika, ugotovitev udeležbe
in sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, dva preštevalca in no-
tarja. Skupščina ugotovi sklepčnost in potr-
di dnevni red.

2. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1998 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano poročilo o poslovanju družbe v letu
1998.

3. Obravnava in odločanje o pokrivanju
izgube za leti 1997 in 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me pokrivanje izgube za leti 1997 in 1998 v
predloženem besedilu.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: imenuje se revizijska
družba po predlogu nadzornega sveta.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
a) Ugotovitev o prenehanju mandata čla-

nov nadzornega sveta.
b) Razrešitev člana nadzornega sveta.
c) Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da z 8. 2. 2000 preneha

mandat naslednjim članom nadzornega sveta:
– Ivo Gorenc,
– Vida Kojnik,
– Zdenko Fritz.
b) Razreši se člana nadzornega sveta

Martina Murovca z 8. 2. 2000.
c) Na predlog uprave se za mandatno

obdobje 9. 2. 2000 do 8. 2. 2004 imenuje
nadzorni svet v sestavi:

– Ivo Gorenc,
– Martin Murovec,
– Zdenko Fritz,
– Vida Kojnik.
Vse gradivo in informacije o skupščini so

delničarjem na vpogled v splošno-kadrov-
skem sektorju vsak delovni dan od 10.30
do 12.30.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblasti-
lom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.

Prijavo za udeležbo na skupščini je po-
trebno deponirati najmanj tri dni pred zase-
danjem skupščine; to velja tako za delničar-
je kot za pooblaščence. Rok za prijavo je
do 15. 5. 1999.

Prijava je možna le po pošti oziroma te-
lefaksu, kateremu pa mora nujno slediti tudi
priporočena pošta.

Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo na sedežu družbe najmanj eno
uro pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo uro pozneje skupščina po-
novno sestala in glasovala ne glede na šte-
vilo prisotnih delnic.

Deloza, d.d., Zagorje ob Savi
direktor družbe

Ob-2602
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 33. člena statuta del-
niške družbe sklicujem

skupščino
Pivovarne Laško, d.d., Trubarjeva 28,

Laško,
ki bo v petek, dne 28. maja 1999 ob

10. uri v dvorani “Tri lilije”, Poženelova 22 v
Laškem.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov.
2. Sprejem poslovnega poročila za leto

1998.
3. Sklepanje o delitvi čistega dobička.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepov: uprava družbe in nad-

zorni svet predlagata k točkam od 1. do 3.
nadzorni svet pa k točkama 4. in 5. dnevne-
ga reda skupščine naslednje sklepe:

Sklep k 1. točki:
– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– izvolijo se predsednik skupščine, veri-

fikacijska komisija, komisija za izvedbo gla-
sovanja in zapisnikar,

– skupščini bo prisostvoval notar.
Sklep k 2. točki: sprejme se poslovno

poročilo za leto 1998.
Sklep k 3. točki: čisti dobiček v višini

1,302.064.772 SIT se razdeli po predlogu
uprave družbe za izplačilo dividende 130
SIT na delnico, kar predstavlja
575,482.960 SIT. Nerazporejen dobiček
726,581.812 SIT bo družba razporedila v
naslednjih letih skaldno s poslovno davčni-
mi vidki.

Dividenda se izplača delničarjem, ki bo-
do na dan 25. 5. 1999 vpisani v delniško
knjigo. Dividenda se izplača najkasneje v
60 dneh po sprejemu kslepa.

Sklep k 4. točki: skupščina izvoli 6 čla-
nov nadzornega sveta – predstavnikov del-
ničarejv (kapitala).

Mandatna doba novoizvoljenih članov
začne teči 27. 10. 1999, ko poteče man-
datna doba sedanjim članom nazornega
sveta.

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Št. 04/99 Ob-2415
Ime javnega glasila: Koroški radio.
Izdajatelj: Koroški radio, d.o.o., Meško-

va 21, 2380 Slovenj Gradec.
Viri financiranja: prihodki od poslovanja.
Lastništvo:
– 56,3% zaposleni, bivši zaposleni in

upokojenci,
– 30% Kmečki sklad 1, Stegne 21, Ljub-

ljana,
– 10% Slovenski odškodninski sklad,

Mala ulica 45, Ljubljana,
– 3,7% Slovenska razvojna družba, Du-

najska 160, Ljubljana.

Skupščina se seznani s tremi člani nad-
zornega sveta – predstavniki delavcev in
začetkom njihovega mandata.

Sklep k 5. točki: skupščia imenuje firmo
PricewaterhouseCoopers, Ljubljana za revi-
zorja družbe.

Gradivo za sejo skupščine delniške druž-
be je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Trubarjeva 28, Laško, vse delovne
dni od 9. do 12. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci, če svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo upravi
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Člani uprave in nadzornega sveta se lah-

ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji.

Navodilo za glasovanje
Glasovanje pri vseh točkah dnevnega re-

da je javno. Sklepi se sprejemajo z navadno
večino oddanih glasov.

Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po poob-

laščencu ali zastopniku na podlagi glasovni-
ce, ki jo prejme delničar ob vstopu na
skupščino.

Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja, za prav-
ne osebe pa ime in priimek pooblaščenca,
firmo ter podpis in žig pooblastitelja.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 11. uri v
istem prostoru. Na ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Opozorilo
Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-

na, bo odprta uro pred uradnim začetkom.
V tem času se bodo delile glasovnice.

Pivovarna Laško, d.d.
uprava – direktor
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Razne objave

Ob-2563
Slovenska razvojna družba, d.d., (v na-

daljevanju: SRD) izdaja v zadevi Obrtnega
podjetja Brivnice Trbovlje na podlagi druge-
ga odstavka 70. člena v zvezi z tretjim od-
stavkom 4. člena zakona o zaključku lastni-
njenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slo-
venske razvojne družbe (Ur. l. RS, št.
30/98, v nadaljevanju: ZZLPPO) in prvega
odstavka 202. člena zakona o splošnem
upravnem postopku naslednji

sklep

1. Začne se postopek likvidacije in pre-
nehanja Obrtnega podjetja Brivnice Trbov-
lje, p.o., s sedežem v Trbovljah, Trg Franca
Jaklina 36, vpisanem pod vložno številko
314/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.

2. Ugotavlja se, da se Obrtno podjetje
Brivnice Trbovlje ni lastninsko preoblikovalo
na podlagi zakona o lastninskem preobliko-
vanju podjetij. Podjetje od leta 1994 ne
opravlja nobene dejavnosti in ne zaposluje
delavcev, tako da ne obstojijo pogoji za us-
kladitev ustanovitvenih in drugih aktov sklad-
no z zakonom o gospodarskih družbah.

3. Upniki morajo svoje terjatve do Obrt-
nega podjetja Brivnice Trbovlje prijaviti z vlo-
go (v 2 izvodih) in dokazili likvidacijskemu
upravitelju v 30 dneh od dneva objave skle-
pa Slovenske razvojne družbe o prenehanju
podjetja na naslov Slovenska razvojna druž-
ba, d.d., Dunajska 160.

4. Za likvidacijskega upravitelja se ime-
nuje Nikolič Dušan, Vošnjakova 5, Ljublja-
na, ki podjetje zastopa in predstavlja v prav-
nem prometu s tretjimi osebami, brez ome-
jitev. Likvidacijski upravitelj bo delo v zvezi z
likvidacijo podjetja opravljal na naslovu Du-
najska 160, Ljubljana.

5. Ta sklep nadomešča sklep organa
upravljanja o likvidaciji iz druge alinee prve-
ga odstavka 371. člena zakona o gospo-
darskih družbah.

6. Začetek likvidacije se objavi v Urad-
nem listu RS ter vpiše v sodni register.

Obrazložitev:
Obrtno podjetje Brivnice Trbovlje je re-

gistrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod št. reg. vl. 314/00. Z odločbo Agen-
cije Republike Slovenije za prestrukturira-
nje in privatizacijo (v nadaljevanju: agenci-
ja) št. LP 1406/98-TT z dne 7. 8. 1998,
na podlagi drugega odstavka 3. člena
ZZLPPO je družbeni kapital podjetja pre-
šel v last in upravljanje Slovenske razvojne
družbe, d.d.

Ob-2419
Ime javnega glasila: Radio GEOSS.
Izdajatelj: Mahkovec Š & D, d.n.o., Val-

vazorjev trg 3, 1270 Litija.
Vir financiranja: oglaševanje.
Lastnika: Mija in Jože Mahkovec, vsak

50%, Breg 7, 1270 Litija.
Direktor in odgovorni urednik: Jože Mah-

kovec, Breg 7, 1270 Litija.

Na podlagi opravljenega pravnega in fi-
nančnega pregleda Obrtnega podjetja Briv-
nice Trbovlje je bilo ugotovljeno, da v pod-
jetju nihče ne opravlja funkcije poslovode-
nja, da podjetje ne opravlja dejavnosti in
nima nobenega zaposlenega. Na seji zbo-
ra delavcev Obrtnega podjetja Brivnice Tr-
bovlje je bil že dne 15. 4. 1994 sprejet
sklep o prenehanju podjetja, ki pa ni bil
realiziran.

Na podlagi določila tretjega odstavka 4.
člena ZZLPPO z dnem prenosa družbene-
ga kapitala v last in upravljanje Slovenske
razvojne družbe prenehajo pravice in ob-
veznosti agencije pri izbiri in izvedbi postop-
kov lastninskega preoblikovanja. Slovenska
razvojna družba vstopi v postopke lastnin-
skega preoblikovanja oziroma likvidacije
podjetij na mesto agencije v fazi, kot so bili
na dan prenosa družbenega kapitala in jih
nadaljuje v skladu s sprejetim programom in
pravili postopka. Tako je podlaga za spre-

jem sklepa o uvedbi likvidacije v 70. členu
ZZLPPO.

Ker za Obrtno podjetje Brivnice Trbovlje
ne obstojijo pogoji za uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah je izrek utemeljen.

Pouk o pravnem sredstvu
Zoper ta sklep je v roku 15 dni od dneva

vročitve dovoljena pritožba na Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj Vlade RS v
Ljubljani. Pritožba se vloži ali poda ustno na
zapisnik pri organu, ki ga je izdal.

Slovenska razvojna družba, d.d.

Ob-2564
Slovenijales Stanovanjska oprema,

d.o.o., v stečaju, Dunajska c. 22, Ljubljana,
objavlja na podlagi sklepa stečajnega sena-
ta St 31/98 z dne 31. 3. 1999

javno zbiranje ponudb
za prodajo terjatev do svojih dolžnikov

Predmet prodaje so naslednje terjatve:

Zap. št. Naziv dolžnika Terjatev Izklicna cena
v valuti v SIT

1. Terjatve do dolžnikov v Nemčiji:
1.1. Matthaeus Deffner

D-89335 Ichenhausen
Nemčija 9.388,40 DEM 223.680

1.2. Form Havixbeck Nemčija
Excluziv D-48329 30.020,00 DEM 715.233

1.3. Schaffer Moebelfabrik
D-32511 Bad Oeynhausen
Nemčija 8.889,29 DEM 211.789

2. Terjatve do dolžnikov v Rusiji:
2.1. Primhoztorg, Vladivostok 94.488,36 $ 3,800.260
2.2. Hoztorg A/O, Kemerovo 12.291,00 $ 494.336
2.3. Biarn, Volgodonsk 21.680,00 $ 871.955
2.4. TOO Jurjuzan, Cheliabinsk 23.111,24 $ 929.519
2.5. Hoztorg, Moskva 43.358,00 $ 1,743.830
2.6. AO Intercontrol, Moscow 22.864,04 $ 919.577
2.7. AOZT Zaozernoe, Omsk 137.573,66 $ 5,533.123
2.8. TOO Olvimial, Saratov 17.706,52 $ 712.144
2.9. TOO Trojka, Barnaul 38.392,84 $ 1,544.135
2.10. AOOT Vse dlja doma, Surgut 120.641,81 $ 4,852.135
2.11. A/O Nižegorodopthoztorg 35.251,10 $ 1,417.776

Nižnij Novgord
2.12. AOZT Tjumenopthoztorg, Tjumen 15.223,60 $ 612.283
2.13. TOO Himki-Hoztovari, Himki 61.659,92 $ 2,479.922
2.14. Torgovij Dom Gadalovskij, Krasnojarsk 37.346,00 $ 1,502.032
2.15. Univermag Raduga, Doneck 10,381,75 $ 417.547
2.16. AOZT-FIRMA “Ilona” Abakan 20.885,48 $ 840.000

3. Terjatve do kupcev v Bosni
3.1. Slovenijales Sarajevo 42.476,55 DEM 1,012.013

4. Terjatve do kupcev v Sloveniji
4.1. ZLIT Tržič, d.o.o. v stečaju 28,864.852,53 SIT 7,216.213

5. Terjatev do kupcev v ZR Jugoslaviji
5.1. POLET Pirot 10,877.680,70 SIT 2,719.420

6. Terjatve do kupcev v Hrvaški
6.1. Drvoplast Buzet, d.d. 945.374,20 SIT 236.343

Podatki o posameznih terjatveh so na
razpolago na sedežu družbe po predhod-
nem dogovoru s stečajno upraviteljico.

Pogoji za sodelovanje v razpisu:
1. Ponudniki so lahko pravne in fizične

osebe, razen oseb navedenih v 153. členu
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji.

2. Upoštevane bodo ponudbe ponudni-
kov, ki bodo ponudili ceno enako ali višjo
od izklicne cene in vplačali varščino v višini
10% ponujene cene na žiro račun stečajne-
ga dolžnika št. 50105-690-0921240 pri
Agenciji za plačilni promet, Ljubljana.

3. Ponudbe pošljite v zaprtih ovojnicah z
oznako “Ponudba – ne odpiraj”, na naslov:
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odvetnica Katarina Benedik, Trstenjakova
2, 1000 Ljubljana.

4. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele do 30. 4. 1999 in za katere bo do
tega dneva plačana varščina.

5. Javno odpiranje ponudb bo na Okrož-
nem sodišču v Ljubljani dne 4. 5. 1999 ob
13. uri, soba št.310.

6. Izbrani ponudniki morajo v 8 dneh po
javnem odpiranju ponudb skleniti kupopro-
dajno pogodbo. Vplačana varščina se všte-
je v plačilo, razliko pa je kupec dolžan vpla-
čati v 15 dneh po podpisu pogodbe.

V primeru, da kupec v predpisanem ro-
ku ne podpiše pogodbe, oziroma ne plača
celotne kupnine, se pogodba razdre, vpla-
čano varščino pa zadrži kot skesnina.

7. Neuspelim ponudnikom bo varščina
brezobrestno vrnjena v roku treh dni po od-
piranju ponudb.

8. Terjatve preidejo na kupca z dnem
plačila celotne kupnine.

9. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik,
ki bo ponudil za odkup posamezne terjatve
višjo ceno.

Ponudniki se lahko natančneje seznani-
jo s terjatvami pri stečajni upraviteljici Kata-
rini Benedik, tel. 061/139-21-90.

Slovenijales, Stanovanjska oprema,
d.o.o., v stečaju

Ob-2446
Na podlagi zakona o blagovnih rezervah

in statuta Zavoda Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Zavod Republike Slove-
nije za blagovne rezerve, Sektor za inter-
vencije v kmetijstvu, objavlja

javno zbiranje ponudb
za izvoz svinjskega mesa

V izvoz nudimo zmrznjene svinjske polo-
vice EWG obdelave in zmrznjeno delno raz-
koščičeno svinjsko meso, pakirano v 30 kg
embalaži.

Ponujeno meso je iz intervencijskega od-
kupa v Republiki Sloveniji in odgovarja do-
ločbam pravilnika o kakovosti zaklanih pra-
šičev in kategorizaciji mesa.

Meso se nahaja v sedmih hladilnicah v
Republiki Sloveniji.

Podrobnejše informacije dobijo zainte-
resirane gospodarske družbe na Zavodu RS
za blagovne rezerve, Sektor za intervencije
v kmetijstvu, pri Lojzki Sever, tel. 189-73-19
in Silvi Pust, tel. 189-73-21, vsak dan od
11. do 13. ure.

Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 1/99 Ob-2535
Po sklepu senata Okrožnega sodišča v

Krškem, opr. št. St 6/95 z dne 31. 3. 1999
Metalna, tovarna konstrukcij in naprav,
d.o.o., Krmelj – v stečaju, razpisuje

javno dražbo
za prodajo naslednjega premičnega in

nepremičnega premoženja:
1. Poslovno proizvodni objekti – hala pre-

dobdelave, izdelava z montažo in AKZ, v
skupni izmeri 7.865 m2, stoječe na parc. št.
1055/5, 1055/6 in 1055/3 k.o. Goveji dol,
s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.

Spremljajoči objekti k zgoraj navedenim
poslovnim prostorom (aneks mehanske ob-
delave, aneks izdelave, pločevinarna z nad-

strešnico, acetilenska postaja, skladišče je-
klenk, cisterne za dušik in kisik, rezervoar za
olje, kotlarna, enostranska nadstrešnica) v
skupni izmeri 1.191 m2, stoječi na parc. št.
1055/1, 1055/8 in 1265/4 k.o. Goveji dol.

V zgoraj navedenih poslovnih objektih je
naprodaj tudi oprema kot celota po spisku.

Izklicna cena poslovno proizvodnih ob-
jektov z opremo znaša 1.600.000 DEM v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

Spisek opreme je na voljo na dan ogleda.
2. Upravna stavba v izmeri 354 m2, sto-

ječa na parc. št. 1036/3 k.o. Goveji dol, z
dvoriščem, parkirišči in vratarnico, stoječe
na parc. št. 1035/2 in 1032 k.o. Goveji
dol, v skupni izmeri 2.924 m2. Izklicna cena
je 14,342.410,80 SIT.

3. Prototipna delavnica, skladišče in gar-
derobe v skupni izmeri 769 m2, stoječe na
parc. št. 1061 k.o. Goveji dol s pripadajo-
čim funkcionalnim zemljiščem, parc. št.
1055/9, v izmeri 1.606 m2. Izklicna cena
nepremičnin je 9,620.622 SIT.

4. Pločevina HPA debeline 6 mm in 8
mm ca. 32.000 kg po ceni 73,80 SIT/kg.

Ogled nepremičnin, opreme in pločevi-
ne je možen v sredo 21. 4. 1999 od 15. do
16. ure, na kraju samem.

Nepremičnine – proizvodni objekti so v
najemu. Najemnik ima predkupno pravico
le, če kupuje nepremičnine kot celoto in jo
lahko izkoristi na javnidražbi, če ponudi ena-
ko ceno kot najugodnejši dražitelj. Najemni-
ku ni potrebno plačati varščine.

Pri prodaji lahko sodelujejo vse pravne
osebe s sedežem na območju RS in fizične
osebe, ki so državljani RS. Vsi zainteresirani
morajo vplačati varščino v višini10% izklicne
cene, kot garancijo za resnost ponudbe na
žiro račun 51610-690-86431 s pripisom
za “javno dražbo” in pred začetkom dražbe
predložiti dražbenemu odboru potrdilo o
vplačilu varščine.

Pooblaščenci pravnih oseb morajo pred-
ložiti pooblastilo in izpisek o vpisu v sodni
register, fizične osebe pa potrdilo o držav-
ljanstvu Republike Slovenije.

Uspešni ponudnik oziroma kupec nepre-
mičnine mora skleniti pisno pogodbo o na-
kupu, ki je deklaratornega značaja v osmih
dneh po opravljeni dražbi in v celoti plačati
kupnino v 30 dneh po sklenitvi pogodbe.

V primeru, da je kupec nepremičnin na-
jemnik, mora ob sklenitvi kupoprodajne po-
godbe na žiro račun stečajnega dolžnika,
vplačati še 10% celotne kupnine.

Kupci nepremičnin prevzamejo kupljene
nepremičnine v posest najkasneje v 30
dneh po plačilu celotne kupnine.

Prometni davek ni prištet k izklicni ceni.
Zavezanec za plačilo prometnega davka je
kupec nepremičnega premoženja.

Javna dražba bo potekala v prostorih
Okrožnega sodišča v Krškem, soba št. V/2,
dne 23. 4. 1999 ob 13. uri.

Če kupec ne bo plačal kupnine v dolo-
čenem roku, se prodaja razveljavi, varščina
pa obdrži.

Metalna, d.o.o., Krmelj – v stečaju

Ob-2456
Meting ŽJ, d.o.o., C. železarjev 8, Jese-

nice, po pooblastilu družbe Železarna Jese-
nice, d.o.o., Jesenice, razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Poslovni prostori v poslovni stavbi
Titova 1, Jesenice, s pripadajočim de-
lom zemljišča - fundusom. Poslovni pro-
stori se nahajajo na parc. št. 297/1 in
297/2, vlož. št. 1011, k.o. Jesenice.
Poslovni prostori obsegajo pisarniške
prostore in skupne prostore (stopnišče,
hodniki, WC).

Pisarniški prostori so razvidni iz načrta
prodajalca in so oštevilčeni od 1 do 15,
imajo navedeno približno površino in tržno
vrednost prostorov, v kateri je vključen tudi
sorazmerni delež skupnih prostorov, ki bo-
do v souporabi vseh lastnikov.

Pisarna št. m2 Vrednost v SIT

1 27,5 3,342.000
2 12 1,458.000
3 12 1,458.000
4 28 3,403.000
5 41 4,983.000
6 36 4,375.000
7 37,5 4,558.000
8 23,5 2,856.000
9 11,5 1,398.000
10 11,5 1,398.000
11 11,5 1,398.000
12 11,5 1,398.000
13 33,5 4,071.000
14 38 4,618.000
15 109 13,248.000

Pisarne razen pod št. 10, 12 in 13 so v
najemu.

Varščina za nakup je 10% vrednosti po-
samezne pisarne.

2. Objekti “Siva livarna” s pripadajočim
zemljiščem, vse vpisano na vložku 962,
k.o., Jesenice. Tržna vrednost objektov z
zemljišči je naslednja:

2.1. hala livarna – vzhodni del, ki leži na
parc. št. 1247/75, 1247/46, 1247/49 in
1247/51, s površino zemljišč 1837 m2 in
površino objektov 1247,89 m2 – vrednost
18,274.000 SIT,

2.2. hala livarna –zahodni del, ki leži na
parc. št. 1247/21 in 1247/48, s površino
zemljišč 1372 m2 in površino objektov
935,76 m2 – vrednost 12,183.000 SIT,

2.3. skladišča livarskih modelov, ki le-
žijo na parc. št. 1247/73, 1247/74 in
1247/47, s površino zemljišč 770 m2 in
površino objektov 255,73 m2 – vrednost
5,584.000 SIT,

2.4. dvorišče v souporabi, ki leži parc.
št. 1247/52 v velikosti 316 m2 – vrednost
1,476.000 SIT,

2.5. dvorišče v souprabi, ki leži na parc.
št. 1247/53 v velikosti 471 m2 – vrednost
1,760.000 SIT.

Kupci objektov pod 2.1., 2.2. in 2.3. so
obvezni kupiti tudi sorazmerni delež skupnih
dvorišč pod 2.4. ter 2.5., in sicer kupec
objekta pod 2.1. kupi 1/4 dvorišča pod 2.4.
in 2.5., kupec pod 2.2. kupi 1/4 dvorišča
pod 2.5. in kupec pod 2.3. kupi 1/4 dvo-
rišča pod 2.4. Dvorišča bodo v souprabi last-
nikov objektov.

Objekta pod 2.1. in 2.3. sta v najemu.
Pri objektih so parcele št. 1247/46,

1247/47, 1247/48, 1247/49, 1247/51,
1247/52 in 1247/53 pod hipoteko. V roku
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treh mesecev po podpisu pogodbe, bo pro-
dajalec  izvedel umik hipoteke.

Varščina za nakup objekta in sorazmer-
nega deleža dvorišča je za kupca objekta
pod 2.1. v višini 1,910.000 SIT, za kupca
objekta pod 2.2. v višini 1,260.000 SIT in
za kupca objekta pod 2.3. v višini
600.000 SIT.

Splošno
Na razpisu lahko sodelujejo pravne in

fizične osebe, ki morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma potrdilo o držav-
ljanstvu Republike Slovenije.

Ponudniki, ki so tudi najemniki poslovnih
prostorov oziroma objektov in imajo pred-
kupno pravico, so dolžni obvestiti prodajal-
ca o uveljavljanju predkupne pravice v 3
dneh od obvestila o najboljšem ponudniku,
sicer šteje, da predkupne pravice ne uve-
ljavljajo in bo sklenjena kupna pogodba z
izbranim ponudnikom.

Ponudniki morajo v ponudbi navesti po-
nujeno ceno, plačilne pogoje, navedeno de-
javnost, ki jo namerava opravljati in predloži-
ti potrdilo o vplačani varščini, ki mora biti
izvršena pred končanim rokom za oddajo
ponudb na žiro račun Meting ŽJ, d.o.o., št.
51530-601-25734. Vse stroške prodaje
nepremičnine in prenosa pravic na kupca,
stroške prodaje nepremičnine in prenosa
pravic na kupca, stroške odmere zemljišča,
davke, takse, stroške prodaje pooblaščen-
cu v višini 1,5% prodajne vrednosti in dru-
go, plača kupec.

Prispele ponudbe bo ocenila komisija.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo
ponudil višjo ceno, boljše plačilne pogoje in
možnost zaposlitve delavcev družb Železar-
ne Jesenice. Vse nepremičnine so napro-
daj po načelu “videno - kupljeno”. Ta objava
ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali
katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o
prodaji.

Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v roku 14
dni po prejemu obvestila o izbiri in vplačati
kupnino v pogodbenem roku, sicer bo po-
godba razveljavljena, varščina pa ne bo vr-
njena.

Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo do-
bili vrnjeno varščino brez obresti v roku 8
dni po izbiri ponudnika.

Komisija se bo o izbiri ponudnika odloči-
la v roku 20 dni po poteku roka za zbiranje
ponudb.

Opcijski rok za zbiranje ponudb je 10
dni od objave.

Ponudbe morajo biti pisne in poslane na
naslov: Meting ŽJ, d.o.o., Jesenice, C. Že-
lezarjev 8, Jesenice z oznako “Ponudba po
razpisu 4/99 – Ne odpiraj”.

Vse informacije o nepremičninah in mož-
nih terminih ogleda lahko ponudniki dobijo
na tel. 064/861-441, int. 26-26 in 28-34.

Meting ŽJ, d.o.o., Jesenice

Ob-2584
DUS Krona, d.o.o., Tržaška 116, Ljub-

ljana, objavlja, skladno s 66. členom zako-
na o prevzemih, da sta PID Krona Senior in
PID Krona Krona na dan 1. 4. 1999 uskla-
dita stanje svojih naložb z nerevidiranimi knji-
govodskimi vrednostmi družb iz portfelja.

DUS Krona, d.o.o.

Ob-2458
Na podlagi sklepa skupščine Necker-

mann, kataloška prodaja, d.o.o., Tržaška
cesta 23, Maribor, z dne 17. 12. 1998,
družba Neckermann, d.o.o., objavlja na-
slednji

sklep

1. Ustanovitelju Neckermann Versand Os-
terreich Aktiengesellschaft, Triester Strasse
280, 8012 Graz, Avstrija, se v skladu z dru-
gim odstavkom 430. člena zakona o gospo-
darskih družbah, vrnejo naknadno vplačana
vplačila 8,500.000 SIT, vplačanih dne 5. 1.
1998, 7,000.000 SIT, vplačanih dne 23. 1.
1998 in 7,000.000 SIT, vplačanih 5. 2.
1998 oziroma skupaj 22,500.000 SIT.

2. Vplačan znesek 22,500.000 SIT se
vrne ustanovitelju Neckermann Versand Os-
terreich Aktiengesellschaft, Triester Stras-
se 280, 8012 Graz, Avstrija, po preteku 3
mesecev od objave tega sklepa.

3. Novi Kreditni banki Maribor, d.d., se pri
nalogu za vračilo naknadnih vplačil predloži:

– sklep skupščine o vračilu,
– dokazilo o objavi v Uradnem listu RS,
– dokazilo o plačanem osnovnem kapi-

talu ustanovitelja Neckermann Versand Os-
terreich Aktiengesellschaft,

– dokazilo, da družba Neckermann, kata-
loška prodaja, d.o.o., ne posluje z izgubo.

Neckermann, d.o.o.

Ob-2457
Avtoprevozništvo Pečarič Alojz, s.p.,

Smednik 9, 8274 Raka, objavlja preneha-
nje opravljanja dejavnosti, ki je bila vpisana
v reg. obrtnikov pod št. 19-0881-95, dne
1. 9. 1995, matična številka: 5554185.

Avto center Volk d.o.o., Obrtniška 4,
Trebnje, preklicuje potrdilo za vozilo Re-
nault Megane 1,6 16V, št. šasije
VF1BA040519838775 ocarinjeno po ECL
2187 od 10. 3. 1999. s-24238

Breznik Oto, Naselje ljudske prav. 35,
Murska Sobota, preklicuje priglasitveni list,
opravilna št. 360329/94 z dne 20. 5. 1994
pri RUJP Murska Sobota. g-24144

Dževat Rakipi, Štihova ulica 8, Ljubljana,
preklicuje priglasitveni list, opr.št.
25-0829/97, izdan 15. 3. 1997. s-24090

Dževat Rakipi, Štihova ulica 8, Ljubljana,
preklicuje obrtno dovolenje, št.
055712/1914/01-35/1997, izdano
17. 3. 1997. s-24091

Gornik Silvo, Male Brusnice 7, Brusni-
ce, preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
57048-0047/93. g-24170

Intereuropa, Letališka c. 35, Ljubljana,
preklicuje uradno potrdilo za registracijo vo-
zila LT FURGON TDI 2.5 tip 2DD122, št.
šasije WV17772DZWHOO4189, št. motor-
ja AHDO21458. s-24251

KREMAR YACHTING d.o.o., Obala 127,
Portorož, preklicuje vpisni list za čoln, št.
01-03-140/1-37. g-24009

Kremar Yachting d.o.o., Obala 127, Por-
torož, preklicuje vpisni list za čoln, št.
01-03-140/1-97. g-24316

Selšek Milan, Kolodvorska 5, Kočevje,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
86-0599/95. g-24146

Šepic Silva, Gorenja vas 28, Mirna, pre-
klicuje priglasitveni list, opravilna št.
057/0189/94 z dne 1. 6. 1994. g-24145

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice

Andrić Marko, Ulica Rudija Papeža 3,
Kranj, potni list št. BA 650424. s-24346

Arnuš Ivo, Korte 6 Izola, potni list št. AA
32513. s-26107

Azinović Marija, Cesta v Zg. Log 22, Ljub-
ljana, potni list št. AA 879183. s-24337

Baron Robert, Kersnikova c. 37, Velenje,
potni list št. BA 675188. p-24013

Begović Adil, Koželjeva 8 a, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 318536. s-24025

Bekš Iztok, Vrlavčeva 24, Postojna, oseb-
no izkaznico št. 38334. p-24047

Bergant Jože, Kosančeva ulica 8, Ljublja-
na, potni list št. BA 773086. s-24255

Bizjak Simon, C. na Brdo 45, Ljubljana,
potni list št. BA 681338, izdala UE Ljubljana.
s-24340

Brajović Erika, Fabianijeva 37, Ljubljana,
potni list št. AA 158824, izdala UE Ljubljna.
s-24155

Brumat Zora, Bratovševa pl. 38, Ljubljana,
potni list št. BA 378986, izdala UE Ljubljana.
s-24100

Bušljeta Mirjana, Selska cesta 14, Ptuj,
osebno izkaznico št. 125966. g-24034

Caf Davorin, Loška 6, Maribor, potni list št.
BA 503929. p-24011

Cafuta Branko, Celovška 123, Ljubljana,
potni list št. AA 934032. s-24301

Cafuta Jan, Celovška 123, Ljubljana, potni
list št. BA 827298. s-24300

Cafuta Rok, Celovška 123, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 626914. s-24305

Cafuta Tatjana, Celovška 123, Ljubljana,
potni list št. AA 877372. s-24303

Cajnko Marija, Založe 44, Polzela, oseb-
no izkaznico, št. 71291. p-24003

Češnovar Ludvik, Bizjakova 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 90830. s-24310

Čigoja Ines, Ragovska ul. 9, Novo mesto,
potni list št. BA 612459. g-24177

Dimec Miroslav, Kržišče 1, Raka, osebno
izkaznico, št. 166413. p-24007

Dolinar Sonja, Kvedrovac.20, Ljubljana,
potni list št. AA 528957, izdala UE Ljubljana.
s-24343

Dolinšek Kristjan, Leninov trg 1, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 101984. g-24197

Dragišič Lidija, Na lazu 27, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 22198. g-24317

Duh Dragotin, Tbilisijska 42, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 44192, izdala UE Ljubljana.
s-24162

Đorđević Dejana, Jakčeva 39, Ljubljana,
potni list št. BA 708450. s-24334

Ereš Anton, Kocbekova ulica 16, Brežice,
potni list št. AA 470519. s-24249

Ereš Branka, Kocbekova ulica 16, Breži-
ce, potni list št. AA 560345. s-24248

Erjavec Ivan, Trnje 18, Železniki, potni list
št. BA 703853. g-24320

Fakin Leopold, Tržaška cesta 53, Ljublja-
na, potni list št. AA 601808. s-24080

Fink Branko, Tanča gora 44, Dragatuš,
potni list št. AA 628910, izdala UE Črnomelj.
p-24029
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Fon Mojca, Orehovlje 1 B, Miren, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 40597.
g-24321

Gajić Zoran, Gornji trg 44, Ljubljana,
potni list št. AA 933406. s-24079

Gašparič Silvo, Ložnica 17/a, Makole,
potni list št. BA 582692, izdala UE Sloven-
ska Bistrica. p-24015

Glavica Damir, Okrogarjeva ul. 5, Ce-
lje, potni list št. AA 165032, izdala UE
Celje. p-24017

Globočnik Tomaž, Zagorica pri Rovah
7, Radomlje, potni list št. BA 774492.
s-24195

Golob Peter, Log 28 e, Hrastnik, potni
list št. AA 187344. g-24188

Grahič Emir, Regentova 8, Ankaran,
maloobmejno prepustnico, št. AI 13043.
g-24187

Hodžić Vasim, Kolezijska 4, Ljubljana,
potni list št. BA 814325, izdala UE Ljublja-
na. s-24150

Huskić Rasim, Ul. prekomorskih brigad
6, Postojna, potni list št. AA 414509.
p-24008

Igličar Robert, Stanežiče 47/b, Ljublja-
na, potni list št. BA 335916. s-24241

Jančar Nina, Vrstna ul. 45, Notranje Go-
rice, potni list št. BA 708582, izdala UE
Ljubljana. s-24049

Javornik Darinka, Pohorska c. 85, Vu-
zenica, potni list št. AA 429424, izdala UE
Radlje ob Dravi. p-24054

Jereb Gorazd, Mlakarjeva ulica 65,
Šenčur, potni list št. BA 717731, izdala
UE Kranj. p-24976

Jereb Miha, Ul. Gradnikove brigade 11,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 106191. g-24180

Jovanović Danijel, Vogrsko 128, Volčja
Draga, potni list št. AA 844559. g-24186

Kaltak Dževad, Pitonijeva ul. 4, Izola,
potni list št. AA 508955. p-24042

Kandžič Marija, Zelena pot 4, Ljublja-
na, potni list št. AA 531036. s-24176

Kogej Mitja, Zikova 10, Kamnik, potni
list št. AA 480523. s-26117

Kovačič Taja, Maistrova ul. 8, Maribor,
osebno izkaznico št. 79113. p-24046

Kragelj Vasja, Osek 75, Šempas, potni
list št. AA 783931, izdala UE Nova Gorica.
g-24035

Kramberger Janez, Ulica heroja Lacka
35, Lenart, potni list št. AA 10989.
g-24191

Kramberger Jožefa, Ul. heroja Lacka
35, Lenart, potni list št. AA 297629.
g-24194

Krasniqi Fitim, Ivana Suliča 12 B, Šem-
peter pri G., potni list št. BA 510974.
g-24318

Kumer Peter, Pri malnih 6, Kobarid, pot-
ni list št. BA 778422. g-24319

Likar Boštjan, Renče 19, Renče, potni
list št. BA 688064. g-24184

Lukić Miroslav, Ulica Matije Tomca 13,
Domžale, potni list št. AA 600615, izdala
UE Ljubljana. s-24086

Malešević Miroslav, Cesta v Rovte 6,
Jesenice, potni list št. AA 473849.
s-24028

Mali Ivanka, Pod hrasti 16, Ljubljana,
potni list št. AA 171236, izdala UE Ljublja-
na. s-24046

Marcen Matej, Bevke 188, Vrhnika, pot-
ni list št. BA 523381, izdala UE Vrhnika.
s-24065

Marcen Milan, Bevke 188, Vrhnika, pot-
ni list št. AA 586756, izdala UE Vrhnika.
s-24066

Marcen Maja, Bevke 188, Vrhnika, pot-
ni list št. BA 453826, izdala UE Vrhnika.
s-24064

Marinič Jaka, Lamutova 20, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 124541. s-24109

Mihelič Ludvik, Trebinjska 9, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 62295, izdala UE Ljubljana.
s-24271

Morel Jean Michel, Šlovrenc 4, Dobrovo,
potni list št. BA 64105. g-24183

Motaln Dragica, Frajhajm 92, Šmartno,
potni list št. AA 557336, izdala UE Slovenska
Bistrica. p-24045

Mrakič Ana, Gradnikove brigade 19, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
30405. g-24189

Mrevlje Marjan, Brje 67, Dobravlje, potni
list št. AA 220243. g-24326

Munh Jernej, Stanka Bloudka 28, Idrija,
osebno izkaznico, št. 136431. p-24006

Paternoster Vlasta, Baznikova 43, Ljublja-
na, potni list št. AA 931982, izdala UE Ljublja-
na. s-24057

Peršić Anton, Jagodje, Dolina 4, Izola, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 56511.
p-24004

Petek Branko, Kapla 41, Tabor, potni list
št. AA 864230, izdala UE Žalec. p-24030

Peterca Jože, Jakčeva ulica 13, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 134082. g-24179

Petrik Vlatka, Sodna 2, Murska Sobota,
osebno izkaznico št. 41788. p-24048

Petrič Katarina, Javornik 58, Ravne na Ko-
roškem, osebno izkaznico, št. 73168.
g-24239

Poboljšaj Marjan, Goriška ul. 2, Celje, pot-
ni list št. AA 749834, izdala UE Celje.
p-24074

Podbregar Boris, Adergas 44, Cerklje, pot-
ni list št. BA 526127. p-24040

Podbregar Tomaž, Adergas 44, Cerklje,
potni list št. BA 858665. p-24039

Prelog Ana, Pucova ul. 1, Celje, potni list
št. BA 450204, izdala UE Celje. p-24035

Radovančević Mišo, Deteljica 7, Bistrica
pri Tržiču, potni list št. BA 595515,izdala UE
Tržič. p-24056

Razpet Milojka, Labinje 2 A, Cerkno, potni
list št. BA 250724. p-24012

Risteski Tina, Reboljeva ul. 2, Ljubljana,
potni list št. BA 853570, izdala UE Ljubljana.
s-24151

Roblek Ciril, Bašelj 15/a, Preddvor, potni
list št. BA 615749, izdala UE Kranj. g-24037

Rogelšek Karolina, Goriška cesta 38, Ve-
lenje, osebno izkaznico, št. 102562.
p-24041

Rupar Roni, Veliki Osolnik 31, Velike
Lašče, potni list št. AA 878905. s-24211

Šabotič Sabina, Vojkova 85, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 218518, izdala UE Ljubljana.
s-24190

Šarac Goran, Šmartno ob Paki 137,
Šmartno ob Paki, potni list št. BA 831596.
p-24009

Šarčević Damjana, Mali vrh pri Šmarju 62,
Šmarje Sap, potni list št. BA 759622, izdala
UE Grosuplje. s-24050

Tante Jožef, Rove 23, Frankolovo, potni
list št. AA 901911, izdala UE Celje. p-24018

Uhan Uršula, Prištinska 16, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 443459. s-24258

Umek Marija, Šrljevo 9, Šentrupert, oseb-
no izkaznico št. 49265. s-24165

Vasić Novak, Glavarjeva 47, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 155587. s-24041

Vasić Novak, Glavarjeva 47, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 975804, izdala UE Ljubljana.
s-24042

Vegnuti Jurij, Zduše 3/a, Kamnik, potni list
št. AA 707436, izdala UE Kranj. s-24092

Vičič Klemen, Župančičeva 30, Ilirska Bi-
strica, potni list št. BA 599752, izdala UE
Ilirska Bistrica. s-24149

Vodopivec Robert, Prušnikova 13,
Ljubljana, potni list št. AA 829757. s-26002

Vrhovnik Martin, Gabrče 7, Vrhnika, pot-
ni list št. BA 062347, izdala UE Ljubljana.
s-24328

Zorič Ljudmila, Ul. bratov Rozmanov 10,
Ljubljana, potni list št. AA 315966. s-24027

Zorko Cirila, Kotnikova 19, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 145802, izdala UE Ljubljana.
s-24235

Zorman Robert, Meljski dol 16, Maribor,
potni list št. BA 184516, izdala UE Maribor.
p-24053

Žigart Aleš, Kebetova ulica 3, Kranj, potni
list št. BA 493731, izdala UE Kranj. s-24231

Druge listine

Ambrož Damjan, Žiče 33, Loče, spričeva-
lo 3. letnika. p-24001

Antunović Marko, Brilejeva ulica 4, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-24236

Atsovska Sušec Bojana, Sr. Dolič 22/a,
Mislinja, spričevalo 2. letnika SŠ Velenje, šol-
sko leto 77/78. g-24164

Bagon Božidar, Prvačina 120 B, Dorn-
berk, vozniško dovoljenje. g-24199

Bajželj Rafko, Glavna cesta 7, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
272431, reg. št. 27429, izdala UE Kranj.
s-24071

Ban Gregor, Trnovski pristan 12, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
nov, št. 02/13-1381/73. s-24313

Ban Gregor, Vaše 14, Medvode, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 887960, reg. št.
166078, izdala UE Ljubljana. s-24345

Batič Urška-Tea, Stara cesta 45, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13216,
izdala UE Vrhnika. s-24117

Bec Milena, Brilejeva ulica 21, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnik Srednje šole za trgo-
vinsko dejavnost, izdani leta 1988 in 1989.
s-24106

Begič Edis, Rusjanov trg 1, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 4089.
s-24247

Berdajs Ankica, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgov-
ske šole, izdano na ime Horvat Anica.
s-24099

Bergant Barbara, Verje 8, Ljubljana, spri-
čevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole,
izdano leta 1998. s-24153

Bergant Jože, Kosančeva ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1193509, št. reg. 219930. s-24256

Bertoncelj Rok, Godešič 16, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 21644, izda-
la UE Škofja Loka. s-24068

Bizjak Beti, Volčja Draga 20, Volčja Draga,
vozniško dovoljenje. g-24285

Bizovičar Boris, Šorlijeva 10, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 51290, št.
reg. 3040, izdala UE Kranj. g-24283
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Božič Barbara, Mlinska pot 19, Ljubljana,
indeks, št. 20970536, izdala Pravna fakulte-
ta. s-24067

Božnar Marjan, Zakrajškova ulica 11 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 410546, št. reg. 25332. s-24226

Bradeško Simon, Sternenova 27, Vrhni-
ka, spričevalo o opravljenem tečaju za gostin-
ce, izdano leta 1984. s-24207

Bratušek Elizabeta, Sp. Velovlek 15 B,
Ptuj, zavarovalno polico, št. 158821, izdala
Zavarovlanica Slovenica. g-24172

Braćič Slavko, Murnova ul. 6, Slovenska
Bistrica, 28 delnic M Banke št. 00210838.
s-24936

Brečko Božidar, Petkova ulica 52, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
413434, št. reg. 51644. s-24309

Bricman Vladimir, Pod klanc 16, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, št. 4891. p-24002

Brunec Leon, Prvomajska 11, Veržej, spri-
čevalo. p-24067

Bukovšek Maksi, C. Kozj. odreda 92,
Šentjur, spričevalo 3. letnika SKSMŠ Štore.
g-24012

Cotić Miran, Marezige 83, Marezige, de-
lovno knjižico. g-24214

Crljenica Kristina, Borisa Kidriča 3, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 13972.
s-24045

Cvijanovič Aleksander, Šifrerjeva 43, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 270.
s-24174

Česen Valentina, Reška 25, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 39310.
s-24119

Čečelič Alenka, K Roku 121, Novo me-
sto, spričevalo 3. letnika Srednje tehnične in
zdravstvene šole v Novem mestu, izdano leta
1997. s-24075

Črešnik vojko, Dravče 20, Vuzenica, spri-
čevalo št. I.866, izdan 25. 6. 1994. p-24068

Črnko Mišel, Kolezijska 4, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 28177.
s-24198

Džamastagič Mesud, Zgornje Gorje 5/B,
Zgornje Gorje, spričevalo 3. letnika ESŠJese-
nice, šolsko leto 77/78. g-24167

Džekič Mitja, Novo Polje, C. III/15, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 28290.
s-24342

Damjanovič Mira, Pesje 16, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 18631.
p-24019

Delič Sanela, Preglov trg 2, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 37190.
s-24261

Dobernik Irena, Jezerškova 8, Komenda,
indeks, št. 18971218, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. s-24201

Dobnikar Tadel Marjeta, Trg mlad. delov-
nih brigad 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 515298, št. reg. 116467.
s-24141

Dobovišek Milan, Trg Celjskih knezov 7,
Celje, vozniško dovoljenje, št. 1034. p-24032

Dornik Miha, Poreber 7, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. 19649, izdala UE
Kamnik. s-24234

Doušak-Bratina Dunja, Beblerjeva ulica 16,
Koper, delovno knjižico, izdana na ime Dou-
šak Dunja. s-24311

Dukanović Vojo, Ljubljanska 85, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
0295028, št. reg. 20831. s-24333

Dunato Sonja, Ziherlova ul.10, Ljubljana,
spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika Gimnazije

Celje, izdana za šolska leta 1966 do 1970 na
ime Marušič Sonja. s-24332

Durić Rasim, Jarška cesta 31, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 62944,
št. reg. 31430. s-24196

Đakovič Nada, Banja Luka, BIH, spričeva-
lo 2. in 3. letnika Srednje ekonomske šole,
izdano leta 1990 in 1991. s-24230

Eržen Tanja, Cesta 5. maja 8, Logatec,
spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole v
Ljubljani, izdano leta 1992. s-24181

Ereš Anton, Kocbekova ulica 16, Brežice,
diplomo Fakultete za elektrotehniko, izdana
leta 1981. s-24250

Fabijanič Marija, Tesovnikova ulica 11,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za prodajalce, izdano leta 1982 na ime Košir
Marija. s-24113

Ferenčak Tilen, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5702.
s-24104

Ferenčak Zdravko, Panonska ulica 12,
Odranci, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
14860, izdala UE Lendava. p-24050

Gajić Zoran, Gornji trg 44, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 113997, št.
reg. 191207. s-24077

Glamočanin Slavko, Clevelandska ulica
43, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za elektrotehniko in računalništvo, izdano
leta 1998. s-24093

Golob Žiga, Pot na Fužine 35, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33539.
s-24228

Gomboc Jože, Lendavska ulica 37/c,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
23300. g-24130

Gorjan Alenka, Zikova ulica 1, Kamnik,
indeks Biotehniške fakultete v Ljubljani, št.
71940147, izdan leta 1994. s-24157

Goršič Gregor, Grablovičeva 26, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 17081.
s-24307

Gospavić Sanja, Glinškova ploščad 13,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
38669. s-24120

Govedič Miroslav, Zadružni trg 10, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33059,
izdala UE Ptuj. g-24287

Gracar Matevž, Hudovernikova ulica 4,
Ljubljana, veteransko izkaznico št. 004506,
izdana 17. 11. 1989. s-24237

Gregorič Tjaša, Volčja Draga, Volčja Dra-
ga, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-24138

Gruden Jožica, Ozeljan 12a, Šempas, spri-
čevalo 2. letnika Tehnične kemijske šole v
Ljubljani, izdano v šolskem letu 1975/76 na
ime Rijavec Jožica. g-24304

Han Štefan, Trubarjeva 26, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGHF, št. 23333,izdala
UE Celje. p-24061

Hiti Martina, Cajnarje 13, Cerknica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10412.
g-24136

Hočevar Alojz, Dolenje Dole 4, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 13908,
izdala UE Novo mesto. g-24129

Hrustl Mateja, Petrovče 204, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1211301, izdala UE Žalec. p-24069

Humar Jožef, Tominčeva 14, Solkan, voz-
niško dovoljenje. g-24289

Ibrahimagič Smail, Brkinska 8, Koper, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov, št.
02/13-847/84. g-24216

Ibramimović Admir, Delavska ul. 8, Moj-
strana, vozniško dovoljenje, št. S 1176048.
g-24137

Ibrišimovič Hadis, Ob dolu 5, Kozina, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 15222, izdala UE
Sežana. g-24280

Idrizi Alji, Dobarce, Tetovo, delovno knjiži-
co. s-24121

Ilar Mateja, Vrh pri Ljubnu 2a, Novo me-
sto, spričevalo 3. in 4. letnika ter maturo Pe-
dagoške gimnazije Novo Mesto. g-24295

Ivančević Toni, Ul. IX. korpusa 14, Izola,
indeks Pravne fakultete, št. 20960102, izdan
leta 1996. s-24341

Jager Vladimir, Ljubljanska 62, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 903302,
izdala UE Žalec. p-24036

Jakopič Jaka, Čerinova ulica 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9814.
s-24327

Jakopič Jožefa, Marno 21, Dol pri Hrastni-
ku, hranilno knjižico, izdala Zasavska HKS.
g-24148

Januš Luka, Privoz 3/a, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 16410. s-24059

Jelenc Aleksander, Lepa pot 5, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCFG, št. 25783.
p-24075

Jenko Milan, Regentova cesta 28, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
145277, reg. št. 1649, izdala UE Ljubljana.
s-24074

Jerala Alojzija, Drožanjska cesta 35, Sev-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3240.
p-24062

Jerman Bojana, Potočnikova 13, Domža-
le, delovno knjižico. g-24123

Jevšinek Anton, Malahotna 43, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8705.
g-24140

Ješe Tatjana, Ob šoli 8, Vodice, spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje vzgojiteljske
šole v Ljubljani, št. 116, izdano leta 1983,na
ime Pirc Tatjana. s-24269

Jovanovič Slavko, Senožeče 82, Senože-
če, vozniško dovoljenje, št. 18422. g-24128

Južna Boštjan, Zlateče 2a, Šentjur, spriče-
valo 1., 2. in 3. letnika SŠ Štore. p-24064

Jug Vasja, Franca Baliča 44, Šempeter,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje kmetijske
šole v Novem mestu, izdani leta 1996 in
1997. g-24022

Jukič Tomaž, Stresova ulica 4 B, Kobarid,
indeks Srednje gradbene šole - smer geode-
zija. s-24200

Jurič Klavdija, Kidričevo naselje 6, Raden-
ci, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole, izdani leta 1983 in 1984.
s-24097

Juršič Denis, Ul. Kozjanskega odreda 13,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje,kat.
BGH, št. 16495, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-24070

Justin Marjan, Dolenja Dobrava 15, Gore-
nja vas, zaključno spričevalo Poklicne šole
Listostroj, izdano leta 1968. s-24053

Jušić Edvin, Na zelenici 5/a, Vrhnika, de-
lovno knjižico, št. 10752, izdana 27.6. 1997.
s-24257

Kajević Damir, Pot na Rakovo Jelšo 311,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
s-24268

Kalaba Vesna, Osenjakova 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4412.
s-24131

Kalan Dušan, Cesta Cirila Tavčarja 3b, Je-
senice, delovno knjižico. g-24018

Kanalec Danijel, Frankovo naselje 160,
Škofja Loka, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
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nje tekstilne šole v Kranju, izdani leta 1974 in
1975. s-24001

Kanalec Danijel, Frankovo naselje 160,
Škofja Loka, maturitetno spričevalo Srednje
tekstilne šole v Kranju, izdano leta 1975.
s-24161

Kapelj Jana, Tržaška cesta 204/c, Ljublja-
na, študentsko izkaznico št. 20930253, izda-
la Pravna fakulteta. s-24182

Karner Matjaž, Ig 353, Ig, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 292460, št. reg.
30695. s-24043

Karničnik Brigita, Hrastovec 36, Velenje,
indeks št. 82144683. g-24308

Kastelec Miha, Pleteršnikova ulica 15/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 645077, reg. št. 163700, izdala UE Ljub-
ljana. s-24160

Kavčič Monika, Žagarjeva 13, Tolmin, let-
no spričevalo 3. letnika Gimnazije Tolmin, št.
447, izdano 18. 6. 1998. g-24017

Kelc Jernej, Goričak 31, Zavrč, delovno
knjižico, reg. št. 49586. g-24294

Kenda Tomaž, Podgorje 19, Celje, spri-
čevalo, poklic kmetijski tehnik. p-24065

Kepic Andrej, Vegova 11, Koper, vozniško
dovoljenje, kat. AB, št. 2537. g-24135

Kerschbaumer Mateja, Dragomerška ce-
sta 38, Brezovica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7843, izdala UE Vrhnika. s-24240

Kersnik Katja, Seča 194B, Portorož, spri-
čevalo o strokovnem izpitu učiteljev in vzgoji-
teljev, izdal Republiški komite za vzgojo in
izobraževanje v Ljubljani, 8. 5. 1979.
s-24088

Klavora Maša, Prekomorskih brigad 10,
Tolmin, spričevalo 3. letnika Gimnazije Tol-
min, šolsko leto 1997/98. g-24163

Klopčič Mojca, Valvazorjeva 5, Izlake, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 557979,
izdala UE Zagorje ob Savi. p-24020

Kmetič Marko, Oljčna pot 9, Koper, izkaz
za šolsko leto 1996/97. g-24020

Kobe Dušan, Log 1, Postojna, vozniško
dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 9196, izdala UE
Postojna. g-24284

Kocan Jožef, Motvarjevci 4, Prosenjakov-
ci, diplomo Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem v Mariboru, izdano leta 1993. g-24224

Kolbl Denis, Boreci 40a, Križevci pri Ljuto-
meru, diplomo Kadetske šole za miličnike,
izdana leta 1990. s-24070

Kopač Barbara, Gasilska c. 31, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1087218, reg. št. 46502, izdala UE Kranj.
g-24213

Korant Jakob, Prevoje pri Šentvidu 96,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEGH, št. S 209732, reg. št. 7099,
izdala UE Domžale. s-24047

Kosec Roman, Rašica 8, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 3517. s-24118

Kosmač Luka, Hotavlje 1, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 24240,izda-
la UE Škofja Loka. g-24277

Kostevc Boštjan, Petrovičev ulica 9, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. AK
00101206521 in AO 201022930, izdala Za-
varovalnica Slovenica. s-24208

Kostrešević Suzana, Preglov trg 4, Ljublja-
na, indeks Srednje trgovske šole, izdan leta
1998. s-24110

Kovač Sašo, Zorana Velnarja 21, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 31291.
g-24286

Kovačevič Saša, Na Korošci 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 28494.
s-24242

Kozole Janez, Gubčeva 6, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 17289, izdala UE
Krško. p-24014

Košir Romana, Deteljica 4, Tržič, delovno
knjižico. g-24166

Kraner Samanta, Velenjska c. 10, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 208893,
izdala UE Žalec. p-24010

Krkač Mojca, Ulica Emila Adamiča 21, Do-
brova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285338, št. reg. 200307. s-24039

Krupić Zlatan, Cesta španskih borcev 57/
a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
15331. s-24203

Krušič Alenka, Aličeva 16, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2828. s-24212

Kuder Matjaž, Levec 39/b, Petrovče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1079215,
izdala UE Žalec. p-24052

Kuk Maja, Mala vas 43, Bovec, delovno
knjižico, reg. št. 13083, izdana 12. 10.1994
pri UE Tolmin. g-24219

Kukolj Robert, Trinkova 10, Izola, spriče-
valo 3. letnika, izdano v šolskem letu 1990/
91. g-24290

Kunej Jernej, Florjan 192, Šoštanj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 27259, izdala
UE Velenje. p-24058

Kunšek Jože, Šmarčna 13, Boštanj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1567.
p-24031

Kurtić Dinka, Tomažičeva ulica 34, Ljublja-
na, diplomo Srednje ekonomske šole, izdana
23. 6. 1989, št. I-1681. s-24008

Kuzminski Željko, Štrlinec 21, Koprivnica,
diplomo Poklicne gradbene šole, poklic te-
sar, izdana leta 1982. s-24330

Kušar Špela, Videm 37/a, Dol pri Ljublja-
ni, dijaško mesečno vozovnico, št. 7798.
s-24004

Kvrgić Dževad, Breg 20, Ljubljana, zaključ-
no spričevalo Gradbene poklicne šolev Mari-
boru, poklic železokrivec, izdano leta 1974.
s-24329

Lausegger Grega, Trg svobode 15, Ravne
na Koroškem, izkaz OŠ, od 1. do 6. razreda.
g-24021

Lekše Ana, Dunajska 113, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 3472. s-24158

Likar Petra, Srednja Kanomija 15, Spod-
nja Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
533396, reg. št. 9936, izdala UE Idrija.
p-24072

Ljubič Petra, Ul. Bratov Učakar 110, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 39775.
s-24003

Ljuboja Drago, Ulica Franca Mlakarja 48,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole tehničnih strok in osebnih storitev,
izdano leta 1989. s-24259

Logar Miran, Ul. XIV. divizije 8, Rimske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
7466, izdala UE Laško. p-24037

Lorenčič Sašo, Hraše 12 b, Lesce, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 11252.
g-24127

Lušin Tomaž, Zapotok 42, Ribnica, diplo-
mo, št. II-1004 Srednje lesarske šole,izdana
leta 1987 s-24040

Maher Mira, Šaleška 20/c, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14626, izdala
UE Velenje. p-24073

Malec Branko, Pušinci 3, Ormož, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 8246, izdalaUE Or-
mož. g-24282

Malus Marjeta, Šmartno ob Paki 12,
Šmartno ob Paki, indeks, št. 18920750, iz-
dala Filozofska fakulteta v Ljubljani. s-24348

Marić Dragan, Nijemci, Lipovac, diplomo
Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljub-
ljani, izdana leta 1987. s-24276

Maričič Vojislav, Titova 1 c, Jesenice, de-
lovno knjižico. g-24169

Marošek Maja, Robindvor 48, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 6013. p-24051

Medakovič Ranko, Gerbičeva 51a, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 3358.
s-24335

Medved Marjan, Trubarjeva 12, Ptuj, za-
ključno spričevalo št. 947/656-79, izdala
Srednje elektro in tekstilna in strojna šola Ma-
ribor, 28. 6. 1979. g-24306

Medvešček Marija, Deskle, Srebrničeva
16, Anhovo, vozniško dovoljenje. g-24291

Mejač Roman, Vojkova 3, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. 18425.
p-24038

Midžan Almedin, Sanski most, BIH, diplo-
mo Srednje gradbene in ekonomske šole,
izdana leta 1993. s-24323

Mikez Mojca, Mestinje 19, Podplat, štu-
dentsko izkaznico, št. 21665, izdala Visoka
upravna šola v Ljubljani. s-24254

Miklič Stojan, Bruhanja vas 5, Videm-Do-
brepolje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19424, izdala UE Grosuplje. s-24116

Milošič Larisa, Ptujska ulica 14, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 14529.
s-24058

Mohorič Jožica, Podlubnik 111, Škofja Lo-
ka, zavarovalno polico. p-24023

More Klarisa, Rašiška ul. 9, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 36161.
s-24206

Morič Nika, Breg 155, Žirovnica, spriče-
valo Gimnazije Jesenice, izdano 24. 6. 1994.
g-24222

Moškon Miha, Mirke 19, Vrhnika, dijaško
mesečno vozovnico, št. 2435. s-24085

Moškrič Nataša, Litijska cesta 280, Do-
brunje, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 1998.
s-24225

Munh Jernej, Stanka Bloudka 28, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1291973, št. reg. 7799, izdala UE Idrija.
p-24005

Naglič Sonja, Juvanje 16, Ljubno ob Savi-
nji, delovno knjižico, ser. št. 162784, reg. št.
12364, izdana v Mozirju. p-24044

Nemec Miha, Pšata 46, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1273355,
reg. št. 33775, izdala UE Domžale. s-24076

Nikolić Milan, Nova pot 13, Notranje Gori-
ce, spričevalo o zaključnem izpitu Centra stro-
kovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1971.
s-24175

Novak Erna, Puciharjeva ulica 31, Škoflji-
ca, diplomo, št. II-139 Srednje lesarske šole v
Ljubljani, izdana leta 1986, na ime Erman
Erna. s-25005

Novak Klavdija, Cesta Andreja Bitenca 50,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
1157. s-24096

Novak Stojan, Palmejeva ulica 18, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gradbene tehnične
šole Boris Kraigher v Mariboru, šolsko leto
73/74. s-24069

Obrez Mihael, Peričeva ulica 31, Ljublja-
na, spričevalo 3.4. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Kadetske šole za miličnike,
izdani leta 1981 in1982. s-24023

Pajk Franci, Gabrje pri Stični 16, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8006, izdala UE Grosuplje. s-24347
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Pajnhart Marjetka, Češnjica 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7927.
s-24246

Pavlič Miro, Dragonja 43, Sečovlje, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika ter zaključni izpit
Gostinske šole. g-24292

Perčič Anja, Ziherlova 6, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 3315.
s-24029

Petan Franc Jakob, Gotska ulica 11, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-24245

Petauer Jernej, Kidričeva c. 8, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12762,
izdala UE Velenje. p-24059

Peterka Maja, Mala vas 21/a, Grosuplje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1486, izdal
LPP za relacijo Mala vas - Ivančna gorica.
s-24210

Petrič Marjetica, Goriška 3, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
123682. g-24281

Pečarič Lara, Dekani 102, Dekani, voz-
niško dovoljenje, št. 29732. g-24278

Pfeifer Barbara, Vodmatska ulica 6, Ljub-
ljana, diplomo Srednje šole za strojništvo v
Ljubljani, izdano leta 1990. s-24171

Pikunič Gorazd, Lamutova 2, Ljubljana,
delovno knjižico. s-24089

Piščanec Alen, Brilejeva 15, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 14682.
s-24273

Planinc Jure, Florjanska ul. 124, Sevni-
ca, spričevalo za 3. letnik Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
1998. s-24202

Plešec Miran, Sojerjeva ulica 55, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
730683, reg. št. 13780, izdala UE Ljublja-
na. s-24107

Plečnik Petra, Zasavska 20, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 793. s-24350

Plečnik Petra, Zasavska 20, Ljubljana, di-
jaško izkaznico št. 102336, izdala Srednja
kemijska šola in gimnazija. s-24351

Potočnik Bernarda, Linhartova 5, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1263782, reg. št. 21288, izdala UE Dom-
žale. s-24159

Potočnik Ivan, Erjavčeva ulica 9, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 16120. p-24063

Prestor Milena, Pipanova c. 20, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 85514
in reg. št. 13200, izdala UE Kranj. g-24220

Primožič Breda, Finžgarjeva 42, Raden-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20849,
izdala UE Murska Sobota. g-24133

Princl Boris, Kajuhova 11, Kidričevo, voz-
niško dovoljenje, št. 32132. g-24038

Pudgar Ida, Male Braslovče 47, Braslov-
če, delovno knjižico reg. št. 3443, izdala SO
Ravne na Koroškem dne 7. 7. 1969.
p-24055

Pušnik Igor, Teharska 90/a, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 29804, izda-
la UE Celje. p-24078

Pšeničnik Mirko, Zg. Stranje 1, Kamnik,
zavarovalno polico št. 0594053, izdala
Zavarovalnica Tilia d.d., Novo mesto.
s-24078

Radič Andraž, Polje cesta 46/1, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 3620.
s-24253

Radovanović Zorana, Šolsko naselje 7,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
22438. s-24265

Ravbar Ciril, Majcn 15, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 5546, izdala UE
Sežana. g-24134

Rašovič Sandi, Na bregu 5, Brežice, in-
deks, št. 22041320, izdala Fakulteta za šport.
s-24352

Rašovič Sandi, Na bregu 5, Brežice, štu-
dentsko izkaznico, št. 22041320, izdala Fa-
kulteta za šport. s-24353

Reja Tina, Podutiška 177, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 838. s-24298

Retko Janez, Planina 1, Ljubno, vozniško
dovoljenje, št. 5727. p-24043

Rogelj Veronika, Šikova ul. 16, Kranj, vo-
zovnico, št. 488224, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-24296

Sever Breda, Cesta Dolomitskega odreda
26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 646535, št. reg. 88137. s-24122

Sečkar Ciril, Kmečka 5, Beltinci, vozniško
dovoljenje, št. 23740. g-24010

Sečki Božo, Ipavčeva 4, Žalec, letno spri-
čevalo za 3. letnik Srednje tehniške šole -
gradbeni odsek v Celju, izdano v šolskem letu
1974/75. p-24025

Sečki Božo, Ipavčeva 4, Žalec, letno spri-
čevalo 4. letnika Srednje tehniške šole - grad-
beni odsek v Celju, izdano v šolskem letu
1975/76. p-24026

Sečki Božo, Ipavčeva 4, Žalec, zaključno
spričevalo Srednje tehniške šole - gradbeni
odsek v Celju, izdano v šolskem letu 1975/
76. p-24027

Simunovič Robert, Šmartno 60, Šmartno/
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 13803, izdala UE Slovenj Gradec. g-24139

Skula Alen, Ramovševa ulica 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17402.
s-24156

Slana Sonja, Ob studenčnici 2, Ptuj, konč-
no spričevalo, izdano v šolskem letu 1997/
98, poklic poslovni tajnik. g-24217

Smajić Ekrem, Ključ, BIH, spričevalo in
diplomo triletne Poklicne kovinarske šole, iz-
dano leta 1980. s-24101

Sodec Tomaž, Ulica Marka Šlajmerja 36,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Cene Štu-
par. s-24331

Sotlar Helena, Ul. Bratov Miklič 8, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdani leta 1982 in
1983. s-24108

Stantič Borut, Cahova ulica 2, Ankaran,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ko-
per, izdano leta 1992. s-24154

Starič Nataša, Belšinja vas 4, Trebnje, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 32356.
s-24312

Starman Miha, Kosovelova ulica 20, Žiri,
spričevalo 3. letnika STOGŠ Kranj, izdano
leta 1997. s-24124

Starčevič Milenko, Sr. Gameljne 8, Šmart-
no pod Šmarno goro, dijaško mesečno vo-
zovnico, št. 380. s-24026

Šalamon Renata, Cesta 13. julija 69 B,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Toneta
Trtnika Tomaža, izdano leta 1982, na ime
Čenjavek Renata. s-24081

Šauperl Tanja, Betnavska 74, Maribor, štu-
dentsko izkaznico št. 37000422, izdala Vete-
rinarska fakulteta. s-24173

Šenk Janez, Kolodvorska 29, Bled, voz-
niško dovoljenje, št. 25489, izdala UE Radov-
ljica. p-24028

Šilc Marjeta, Tacen 15, Ljubljana, spriče-
valo o zaključnem izpitu št. 69, izdano leta
1980. g-24016

Šimnovec Špela, Gorenjskega odreda 16,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
810261, reg. št. 45011, izdala UE Kranj.
s-24114

Šindič Minja, Brilejeva ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096809, št. reg. 213683. s-24082

Širca Radenka, Pliskovica 56, Dutovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole
Koper, izdano leta 1983 na ime Škrlj Raden-
ka. g-24013

Šiška Stanislav, Stara g. pri velikem Gabru
25, Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 698971, izdala UE Domžale. s-24325

Škraba Saša, Ig 77, Ig, dijaško mesečno
vozovnico, št. 1587. s-24030

Škrbić Zorica, Enonska cesta 12, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 036912.
s-24299

Šlander Veronika, Ul. Jana Husa 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
515333, reg. št. 32679, izdala UE Ljubljana.
s-24205

Šmid Alojz, Ziherlova 39, Ljubljana, zava-
rovalno polico št. 0101158793, izdalaZava-
rovalnica Slovenica. s-24152

Šolinc Kristjan, Kocbekova c. 43, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
44038. p-24034

Šorli Jerneja, Koritnica 51a, Rakovo ob
Bači, dijaško mesečno vozovnico, št. 2804.
s-24243

Šoštarič Mitja, Sovjak 86, Sveti Jurij ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
12377, izdala UE Gornja Radgona. g-24288

Špenko Nikolaj, Čebuljeva ulica 18, Ko-
menda, spričevala 1., 2., in 3. letnik ter spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje lesne šole
Škofja Loka, izdana leta1976, 1977 in 1978.
s-24229

Šporar Mitja, Videm 63, Videm Dobre po-
lje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šo-
le tehničnih strok, izdana leta 1995. s-24032

Šribar Mateja, Litijska cesta 349, Ljublja-
na, diplomo Srednje šole za trgovinsko dejav-
nost. s-24115

Štefančič Stanislav, Spodnje Loke 12, Lu-
kovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št. S
1068706, reg. št. 30562, izdala UE Domža-
le. s-24142

Šumenjak Andrej, Trubarjeva 22, Izola, za-
varovalno polico 1-AO-97, št. 0601438.
g-24019

Šušterič Srečko, Kosovelova ulica 5, Bre-
žice, zaključno spričevalo Srednje trgovske
šole v Brežicah, izdano leta 1995. s-24060

Tajnikar Klavdija, Poljska cesta 2, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11876, izdala UE Slovenske Konjice.
s-24112

Tavčar Primož, Leše 68, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 15459, izdala UE Rav-
ne na Koroškem. g-24126

Tepina Žiga, Dolenčeva pot 6, Kranj, de-
lovno knjižico. g-24218

Tesnar Tatjana, Ilovica 12/a, Vojnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 39199, izdala
UE Celje. p-24024

Theuerschuh Marija, Koroška ulica 2/b,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport
13. 6. 1984 na ime Cerar Marija. s-24185

Tihić Aida, Ilirska 2, Ljubljana, študentsko
izkaznico št. S-3420, izdala Medicinska fakul-
teta v Ljubljani. s-24014

Tisaj Goran, Senožeti 94/a, Dol pri Ljub-
ljani, spričevalo 3. letnika Srednje šole za elek-
trotehniko in računalništvo, izdano leta 1998.
s-24094

Todović Božo, Zadružna ulica 11, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-24143
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Tomažič Katja, Clevelandska ulica 15 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1251778, št. reg. 224366. s-24270

Tomažič Rajko, Dol. Bitnja 8, Prem, delov-
no knjižico, reg. št. 8652, serijska št.
0085076. s-24063

Tomažič Silvija, Jadranska 17, Ptuj, spriče-
valo OŠ Veržej. g-24293

Tomič Dario, Polje, C. VI/18, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 18648. s-24132

Tratnjak Thomas, Cankarjeva 6, Beltinci, de-
lovno knjižico, reg. št. 60174, ser. št.
0259913, izdala UE Murska Sobota. g-24147

Travnik Miha, Obrtniška c. 3, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 20410,
izdala UE Grosuplje. s-24111

Tuljak Mojca, Istrski odred 6, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Izola.
g-24279

Turnšek Stanko, Zg. Gorče 12, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
209292, izdala UE Žalec. p-24033

Turšič Janez, Brezovica pri Borovnici 22,
Brezovica, vozniško dovoljenje, kat.AFGH, št.
1164, izdala UE Vrhnika. s-24192

Urbancl Marjeta, Postojnska ulica 23, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1265184, št. reg. 170683. s-24274

Valenko Sergej, Placerovci 17/a, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat.ABCEGH, št.
25196, izdala UE Ptuj. g-24223

Vačič Natalija, Strehovci 36, Dobrovnik,
spričevalo. p-24022

Vehovec Jure, Breg 22, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1077387, št. reg.
159933. s-24252

Vencelj Nina, Oražnova 8, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 2672. s-24125

Venta Emil, Tržaška cesta 9, Logatec, zava-
rovalno polico št. AO 00101158236, izdala
Zavarovalnica Slovenica. s-24178

Verčič Dejan, Kogovškova ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
654023, reg. št. 195536, izdala UE Ljubljana.
s-24007

Vižintin Denis, Bašanija bb, Savudrija, spri-
čevalo o končani šoli, šolsko leto1982.
g-24215

Videtič Nuša-Anuška, Pod topoli 72, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1077030, reg. št. 211033, izdala UE Ljublja-
na. s-24015

Vidic Marko, Chengdujska cesta 24, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Hotelske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1977. s-24083

Virnik Matej, Mariborska ulica 4, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna št.
02/13-1804/94, izdala Pristaniška kapitanija
Koper. s-24061

Voda Rudolf, Zagrebška 69, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 31123, izdala UE Ptuj.
g-24221

Vodeb Anže, Molniške čete 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 39431.
s-24062

Vrankar Branko, Kebetova ulica 13, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11556,
izdala UE Kamnik. s-24339

Vrankar Irena, Kebetova ulica 13, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13608, iz-
dala UE Kamnik. s-24338

Vrankar Vladimira, Loke v Tuhinju 16, Laze
v Tuhinju, dijaško mesečno vozovnico, št.
31928. s-24267

Vrhovec Nina, Malnarjeva ulica 10, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 11937.
s-24232

Vrhovnik Martin, Gabrče 7, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 14250,izdala
UE Vrhnika. s-24264

Vrtar Nives, Brilejeva 16, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 12051. s-24244

Vukič Primož, Cesta zmage 26, Zagorje ob
Savi, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1998. s-24048

Vukšinič Vesna, Križevska vas 21, Metlika,
spričevalo 4. letnika Srednje tekstilne šole v
Metliki, izdano leta 1996. s-24056

Zafošnik Marta, Lovrenc na Dravskem polju
121/, Lovrenc na Dravskem pol, vozniško do-
voljenje, kat. BFGH, št. 9583, izdala UE Ptuj.
g-24227

Zajc Vesna, Rožna dolina cesta I, št. 13,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
23198. s-24044

Zajec Robin, Clevelandska ulica 43, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1298088, reg. št. 181561, izdala UE Ljublja-
na. s-24193

Zapušek Uroš, Zabukovica 102, Griže, voz-
niško dovoljenje. p-24057

Zdovc Cene, Kamniška 4, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 7574. s-24260

Zhanghua Ye, Dolenjska cesta 105, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 28633.
s-24098

Zorc Dejan, Log, Barjanska cesta 6, Brezo-
vica, dijaško mesečno vozovnico, št. 2598.
s-24054

Zorman Avguštin Barbara, Sketova ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.BGH, št. S
1189331, št. reg. 130780. s-24051

Žigante Jakob, Rimska cesta 9, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Vič, izdano leta
1998. s-24006
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