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Sodni register

CELJE

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 28-29 z dne
23. 4. 1999, stran 1983, Srg 97/00766,
Rg-300056, subjekt vpisa: EMO – OROD-
JARNA, proizvodna družba, d.o.o., se ma-
tična številka pravilno glasi: 5453364.

LJUBLJANA

Rg-300808
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04664 z dne 3. 11. 1998 pri subjektu
vpisa M-RAM, gradbeni inženiring in ope-
rativa, d.o.o., Ljubljana, sedež: Sloven-
čeva 95, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12445/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5489202
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bolarič Darko, Komenda, Sadarjeva
ulica 17, imenovan 1. 8. 1998.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 4964/98 Rg-90
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

GALAKON, proizvodnja in storitve,
d.o.o., Sp. Hotič 12, Litija, reg. št. vl.
1/1/9193/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 28. 8.
1998.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Lavrinc Jože, Spodnji Ho-
tič 12, Litija, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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. 3. 1999

Srg 4760/96 Rg-91
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

RIKO- S, trgovsko in proizvodno pod-
jetje, d.o.o., Lepovče 23, Ribnica, reg.
št. vl. 1/3061/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 5. 9.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Jože Gradišar, Prešer-
nova ulica 25, Ribnica; Janez Vidic, Prigori-
ca 18, Dolenja vas in Mate Ludvik, Goriča
vas 4, Ribnica, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 1998

Srg 17052/94 Rg-92
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Družba EDUKA – specializirano izo-
braževanje, d.o.o., Ljubljana, Šlandrova
4, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 19. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Irena Dolinšek in Jakob
Viktor Kolar, oba iz Ljubljane, Štirnova 1, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prev-

zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1.000 SIT prenese na vsakega ustanovi-
telja.

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. 6. 1996

Srg 17164/94 Rg-93
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

YU INVESTMENTS, d.o.o., Podjetje za
investicijski consulting, engineering, za-
stopanje, proizvodnjo in trgovino, Lin-
hartova 5, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marko Perme, Linhartova
5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzame obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 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 3. 6. 1996

Srg 999/99 Rg-100
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

AVAL, podjetje za poslovne in eko-
nomske storitve, turizem in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Medvedova 28, reg. št.
vl. 1/07514/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev z dne
15. 2. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Stanislave Caharijas in
Vasilij Caharijas, oba Majde Vrhovnikove uli-
ca 30, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
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lom 1,560.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se na ustanovitelja v razmerju poslovnih de-
ležev, ki jih imata.

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. 3. 1999

Srg 98/02747 Rg-302577
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02747 z dne 17. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/26744/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5885531
Firma: PETROL, Borzno posredniška

hiša, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: PETROL, BPH, d.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Tivolska 44
Osnovni kapital: 100,000.000 SIT
Ustanovitelji: PETROL, d.d., Ljubljana,

Peteh Danilo, LES, d.o.o., Rovte, Juvan Ja-
nez in PRIMOFIN, d.d., Maribor, izstop
10. 4. 1998.

Člani nadzornega sveta: Breznik Poldka,
Česenj Stanka in Žalik Cveto, izstopili 10. 4.
1998.

Sklep skupščine z dne 10. 4. 1998 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe so prevzeli: PETROL, d.d.,
Dunajska 50, Ljubljana; Peteh Danilo, Če-
belarska 7, Ljubljana; LES, d.o.o., Rovte,
Rovtarske Žibrše 35, Rovte; Juvan Janez,
Ljubljanska 23, Domžale in PRIMOFIN,
d.d., Glavni trg 4, Maribor.

MARIBOR

Srg 554/96 Rg-99
Družba VERIGA, trgovsko podjetje,

d.o.o., Limbuš, Ul. Drine Gorišek 14, reg.
št. vl. 1/6054-00, katere ustanoviteljica je
Šalamun Alojzija, Ul. Drine Gorišek 14, Lim-
buš, po sklepu ustanoviteljice družbe z dne
30. 12. 1994 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Šalamun
Alojzija.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 3. 1997

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 024-5/99-128 Ob-3237
Pravila Sindikata papirne, grafične in

časopisno informativne, založniške ter
novinarske dejavnosti Slovenije, Per-
gam – Tehniška založba Slovenije, d.d.,
Lepi pot 6, Ljubljana, sprejeta dne 29. 1.
1992, se hranijo v Upravni enoti Ljubljana,
izpostava Vič-Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov sin-
dikatov pod zap. št. 128, dne 16. 4. 1999.

Št. 024-3/99-129 Ob-3238
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževa-

nja in znanosti Slovenije, SVIZ, Dijaški
dom Vič, Gerbičeva 51a, Ljubljana, spre-
jeta dne 9. 12. 1992, se hranijo v Upravni
enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 129, dne 20. 4.
1999.

Št. 06/02-02400-5/99 Ob-3239
Pravila sindikata z imenom Sindikat Ini-

ni, v delniški družbi Inini, d.d., s sedežem
Bravničarjeva 11, Ljubljana, se z dnem
23. 3. 1999 hranijo pri Upravni enoti Ljub-
ljana, izpostava Šiška, Trg prekomorskih bri-
gad 1, Ljubljana.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 151 in zaporedno
matično številko: 1158201.

Št. 06/02-02400-7/93 Ob-3240
Pravila Sindikata delavcev Filtrauto

Slovenija, s sedežem v Medvodah, Cesta
komandatna Staneta 38, se z dnem
29. 3. 1999 hranijo pri Upravni enoti Ljub-
ljana, izpostava Šiška, Trg prekomorskih bri-
gad 1, Ljubljana.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 7, z zaporedno ma-
tično številko: 1158252.

Št. 029-1/99-402 Ob-3241
Pravila Slovenske zveze sindikatov –

alternativa “Rudar“ Senovo, Titova 106,
Senovo, z matično številko 1166832, spre-
jeta dne 5. 2. 1999, se vpišejo v evidenco
in hrambo statutov sindikatov pod zap. št.
76 pri Upravni enoti Krško.

Št. 025-1/99 Ob-3242
1. Upravna enota Piran prejme v hrambo

pravila sindikata Zavoda CUEV Strunjan.
2. Pravila iz prve točke te odločbe so

vpisana v register evidence, ki se vodi pri
tem organu pod zap. št. 23.

3. Datum vpisa: 6. 4. 1999.
Ime in kratica sindikata: Sindikat vzgo-

je, izobraževanja in znanosti Slovenije,
Center za usposabljanje Elvira Vatovec,
Strunjan CUEV.

4. Sedež sindikata: Strunjan 140, Por-
torož.

Št. 007-1/96 Ob-3243
Upravna enota Radovljica z dnem 2. 4.

1999 sprejme v hrambo statut sindikata
družbe, ki jo je zahtevala pooblaščena ose-
ba sindikata, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 96, z nazivom: Sin-
dikat igralniških delavcev Slovenije,
enota Bled, ki jo je zahtevala pooblaščena
oseba sindikata, z imenom: Sindikat igral-
niških delavcev Slovenije, enota Bled, s se-
dežem: Bled, Cesta svobode 15.

Št. 127-7/99 Ob-3250
Ugotovljeno je, da je Sindikat KNSS –

Neodvisnost Bor, d.d., Dolenjske Toplice,
Močile 1, 8350 Dolenjske Toplice, spre-
menil ime tako, da se sedaj glasi: Sindikat
čevljarjev Bor Dolenjske Toplice – Alter-
nativa, Dolenjske Toplice, Močile 1,
8350 Dolenjske Toplice, ter sprejel nova
pravila sindikata z dne 19. 3. 1999, ki se
sprejmejo v hrambo pri Upravni enoti Novo
mesto.

Sprememba imena sindikata je vpisana v
evidenco temeljnih aktov sindikatov pod
zap. št. 164.

Št. 024-6/99-130 Ob-3326
Pravila sindikata vzgoje, izobraževa-

nja in znanosti Slovenije, SVIZ, Osnovna
šola Trnovo, Karunova 14/a, Ljubljana,
sprejeta dne 14. 4. 1999, se hranijo v
Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Vič-Rud-
nik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 130 dne 23. 4.
1999.

Razglasi sodišč

Oklici o skrbnikih in razpravah

I P 326/96 R-221
To sodišče je po sodnici Andreji Burja

Kračman, v pravdni zadevi tožeče stranke
Adriatic, zavarovalna družba, d.d., Ljubljan-
ska 3a, Koper, ki jo zastopa predsednik
uprave Mirko Miklavčič, dipl. inž., proti to-
ženi stranki Rakovič Sead, Sketova 4, Ljub-
ljana, zaradi plačila 273.689 SIT s pripadki,
na podlagi določila 84. člena zakona o
pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP),
dne 1. 4. 1999 sklenilo:

toženi stranki Rakovič Sead, neznanega
bivališča, se postavlja začasna zastopnica
Vesna Hren, strokovna sodelavka Okrajne-
ga sodišča v Ljubljani.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. I P 326/96,
dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 1999
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Stečajni postopki
in likvidacije

St 33/98-64 S-196
To sodišče je potrdilo prisilno poravnavo

nad dolžnikom Marles pohištvo Maribor,
d.o.o., Limbuš, Limbuška c. 2 in njegovi-
mi upniki, ki glasi:

Razred 1 – razred ločitvenih in izločitve-
nih upnikov, katerih položaj se po izglaso-
valni prisilni poravnavi ne spremeni;

Razred 2 – razred upnikov, ki konverti-
rajo svoje terjatve v lastniške deleže;

Razred 3 – razred terjatev vseh ostalih
dolžnikovih upnikov, ki se poplačajo v roku
enega leta od pravnomočno izglasovane pri-
silne poravnave v višini 20%, z obrestno mero
po temeljni obrestni meri brez realnih obresti.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
rok poplačila terjatev za vsakega od razre-
dov, se nahajajo v načrtu finančne reorgani-
zacije.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev, ki se nahaja v
sklepu opr. št. St 33/98 z dne 31. 3. 1999.

Navedena prisilna poravnava je postala
pravnomočna dne 12. 4. 1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 4. 1999

St 45/95-93 S-197
To sodišče je dne 14. 4. 1999 s

sklepom opr. št. St 45/95, brez opravljene
glavne razdelitve, ker premoženje iz stečaj-
ne mase ni zadoščalo niti za terjatve, ki se
poravnajo kot stroški postopka, zaključilo
stečajni postopek proti stečajnemu dolžni-
ku Inter Bus – družba za proizvodnjo se-
stavnih delov za cestna vozila, trgovino
in storitve, d.o.o. – v stečaju, Maribor,
Leningrajska cesta 27.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
objavi v Uradnem listu RS. Pritožbo je treba
vložiti pisno v dveh izvodih pri tem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 4. 1999

St 36/98 S-198
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 36/98 sklep z dne 19. 4. 1999:
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom EMKO-Girak, Podjetje za projektira-
nje in izdelavo žičnic, d.o.o., Luče 69,
Luče ob Savinji.

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

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 pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo posla-
ti v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemelje-
nosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro ra-
čuna ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi

navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo na-
vesti 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 na-
vesti v prijavi del premoženja (predmet), na
katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve, vendar naj-
več 30.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
8. septembra 1999 ob 9. uri, v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko dne 19. 4. 1999.

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 4. 1999

St 1/98 S-199
To sodišče je s sklepom opr. št. St 1/98

z dne 20. 4. 1999 začelo likvidacijski po-
stopek nad dolžnikom BCD, proizvodnja
izdelkov iz poliuretana, export-import, tr-
govina in zastopanje, do.o., Izola, Polje
5/a, Izola.

V postopku likvidacije se uporablja firma
BCD, proizvodnja izdelkov iz poliuretana,
export-import, trgovina in zastopanje,
d.o.o., Izola, v likvidaciji.

Za likvidacijskega upravitelja se določi
Jože Černelič, dipl. ek., iz Izole, Pod šale-
tom 4.

Upnike likvidacijskega dolžnika poziva-
mo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo, prijavijo svoje terjatve likvi-
dacijskemu senatu v roku dveh mesecev po
objavi začetka likvidacijskega postopka v
Uradnem listu RS.

Dolžnike likvidacijskega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 8. 9. 1999 ob 9. uri, v sobi št. 132/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku likvidacijskega postop-
ka je bil nabit na oglasno desko tega so-
dišča dne 20. 4. 1999.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 4. 1999

St 9/99 S-200
To sodišče je s sklepom St 9/99 z dne

16. 4. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom T.I.F., d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska 22, ter nato z istim sklepom ta posto-
pek zaključilo.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 1999

St 25/93 S-201
V stečajnem postopku zoper stečajnega

dolžnika Gradbeno podjetje Gradis, d.d.,
Koper – v stečaju, bo narok za preizkus
terjatev dne 16. 6. 1999 ob 13.30, v sobi
št. 153/I tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 4. 1999

St 2/99 S-202
To sodišče je s sklepom opr. št. St 2/99

z dne 21. 4. 1999 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Krovec, krovstvo in
žaganje lesa, d.o.o., Opekarniška c. 2,
Ormož.

Odslej firma glasi: Krovec, krovstvo in
žaganje lesa, d.o.o., Opekarniška c. 2, Or-
mož – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Ig-
nac Marinič, dipl. ek., Partizanska c. 3-5,
Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi, v roku dveh mesecev od dneva ob-
jave tega oklica, dolžniki pa naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo 30. junija
1999, v sobi 26 tukajšnjega sodišča, ob
9. uri.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 4. 1999.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 4. 1999

St 13/98-32 S-203
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-

nika Pomurski tisk, d.d., Murska Sobota,
Lendavska 1 bo drugi narok za preizkus
upniških  terjatev  dne  24.  5.  1999  ob
12. uri v sobi št. 12 pri tem sodišču.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 4. 1999

St 16/98 S-204
To sodišče razpisuje 2. narok za preiz-

kus terjatev v stečajni zadevi B&D&P hote-
lirstvo, turizem, trgovina, d.o.o., Prešer-
nova 6, Ptuj – v stečaju, ki bo dne 17. 6.
1999 ob 9. uri, v sobi št. 26/II, tukajšnjega
sodišča.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 22. 4. 1999

St 34/95 S-205
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 34/95 sklep z dne 1. 4. 1999:
Stečajni postopek nad dolžnikom: TAMI,

Tapetništvo, mizarstvo, p.o., Celje, Ko-
sova 10, Celje, se zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika: TAMI, Tapetnišvo,
mizarstvo, p.o., Celje, Kosova 10, Celje, iz
sodnega registra.

Sklep se objavi tudi na oglasni deski so-
dišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 4. 1999

St 11/91 S-206
Narok za preiskus terjatev v stečajni za-

devi nad dolžnikom Trelas Sežana, Pod-
jetje za proizvodnjo transformatorjev,
elektroakustičnih in elektronskih na-
prav, d.o.o., Sežana, ki ga zastopa stečaj-
na upraviteljica Albina Škapin Počkar iz Se-
žane, bo dne 16. 6. 1999 ob 14. uri v sobi
št. 153.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 4. 1999
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Razpisi
 delovnih mest

Ob-3258
Na podlagi četrtega odstavka 41. člena

zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) raz-
pisujemo prosto delovno mesto

generalnega direktorja Cankarjeve-
ga doma v Ljubljani, za mandat štirih let.

Kandidati morajo poleg splošnih, z zako-
nom določenih pogojev, izpolnjevati še na-
slednje:

– visokošolska izobrazba družboslovne
ali druge ustrezne smeri

– vsaj pet let delovnih izkušenj pri vodil-
nih delih

– aktivno obvladanje svetovnega jezika
– poznavanje problematike in razvojne

usmeritve kulture in kongresne dejavnosti.
Kandidati morajo predložiti program raz-

voja Cankarjevega doma.

St 7/98 S-207
To sodišče objavlja v stečajni zadevi nad

stečajnim dolžnikom Peko trgovina, Druž-
ba za trgovino in proizvodnjo, d.o.o. – v
stečaju, Ste Marie aux Mines 5, Tržič,
opr. št. St 7/98 drugi narok za preizkus
terjatev, ki bo dne 30. 6. 1999 ob 14. uri v
sobi 014/klet tega sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 4. 1999

Kolektivni delovni spori

I Kd 47/99 K-8
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predla-
gateljem Sindikat voznikov javnega podjetja
SV-LPP, Ljubljanski potniški promet, Ce-
lovška 160, Ljubljana, ki ga zastopa Rado-
van Cerjak, odvetnik iz Ljubljane in nasprot-
nim udeležencem Javno podjetje LPP,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 160, zaradi re-
prezentativnosti sindikata.

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

Poravnalni narok je razpisan za dan
25. 5. 1999 ob 13. uri, v sobi št. 7/III.,
Delovnega in socialnega sodišča v Ljublja-
ni, Resljeva ul. 14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča dne 21. 4.
1999.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 21. 4. 1999

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in s predloženim programom sprejema 15
dni po objavi Ministrstvo za kulturo, Cankar-
jeva 5, v zaprtih kuvertah z oznako “za raz-
pis za generalnega direktorja Cankarjevega
doma“.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
15 dni po sprejemu sklepa o izbiri.

Ministrstvo za kulturo RS

Št. 122-2/99-0016-04 Ob-3245
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena zakona o držav-

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

nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Mariboru,

– 1 prosto mesto okrožnega držav-
nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Ljubljani;

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

a) 1 prosto mesto pomočnika okrož-
nega državnega tožilca na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Ljubljani;

III. na podlagi 72. člena zakona o držav-
nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):

a) 1 prosto mesto okrožnega držav-
nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Krškem.

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

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

K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

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

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

Ministrstvo za pravosodje

Ob-3244
Nadzorni svet Tehniške založbe Sloveni-

je, d.d., razpisuje prosto delovno mesto
direktorja delniške družbe.
Poleg pogojev, določenih z zakonom,

mora kandidat izpolnjevati še naslednje po-
goje:

– da ima najmanj visoko strokovno izo-
brazbo,

– da aktivno obvlada najmanj en svetov-
ni jezik,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na podobnih področjih dela ter organizacij-
ske in vodstvene sposobnosti,

– da predloži razvojni program družbe,
ki ga namerava uresničiti v svojem mandatu.

Kandidat bo imenovan za direktorja za
dobo 5 let.

Gradivo za pripravo razvojnega progra-
ma kandidati lahko dobijo pri predsedniku
nadzornega sveta TZS, d.d., v Ljubljani, Le-
pi pot 6.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
naštetih pogojev ter razvojni program, naj
kandidati v zaprti kuverti pošljejo najkasneje
v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Teh-
niška založba Slovenije, d.d., Lepi pot 6,
1000 Ljubljana, z oznako: “Za nadzorni svet
– razpis“.

Nadzorni svet bo o izbiri kandidatov od-
ločil in kandidate o tem obvestil v 30 dneh
po končanem razpisu.

Tehniška založba Slovenije, d.d.

Št. 2/99 Ob-3246
Svet Srednje ekonomske šole Novo me-

sto, Ulica talcev 3/a, 8000 Novo mesto,
razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor

izpolnjuje pogoje iz 53. člena zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja.

Ravnatelj bo imenovan za obdobje štirih
let, začetek dela 1. 9. 1999.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na gornji
naslov z oznako “Za razpis“.

Kandidati bodo o izbiri razpisa obvešče-
ni v zakonskem roku.

Srednja ekonomska šola
Novo mesto

Ob-3259
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejav-

nosti na podlagi 31. in 34. člena statuta,
22. člena pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest in sklepa uprav-
nega odbora z dne 28. novembra 1997
razpisuje delovno mesto

vodje območne izpostave Kranj.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo visokošolsko izobrazbo druž-

boslovne, humanistične ali ekonomske
smeri,

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

– da strokovno poznajo področje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti.

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

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

misijo upravnega odbora sklada” in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev, sprejema
upravni odbor Sklada RS za ljubiteljske kul-
turne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana,
osem dni po tej objavi.

Komisija bo upoštevala le prijave z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami (potrdilo o
izobrazbi, potrdilo o državljanstvu, življenje-
pis, iz katerega so razvidne delovne izkuš-
nje in druga znanja).

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

Sklad RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti
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Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-B
Naročilo objave namere o javnem

naročilu blaga v vrednosti nad
150,000.000 SIT

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

Ob-3249
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Onkološki inštitut, Zaloška 2, 1000
Ljubljana, 061/132-1076.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih:

– linearni pospeševalnik – 1 kos,
⋅ najvišja energija fotonskega curka – 16

MeV,
⋅ najvišja energija elektronskega curka –

22 MeV;
– dodatna oprema:
⋅ obsevalna miza – 1 kos,
⋅ večlistni kolimator – 1 kos.
3. Kraj dobave: Onkološki inštitut, Za-

loška 2, Ljubljana.
4., 5.

Onkološki inštitut

Ob-3262
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, telefaks 174-24-42.

2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: dobava odklopnikov in
ločilnikov izmenične napetosti 110, 220
in 400 kV v ocenjeni vrednosti
250,000.000 SIT.

3. Kraj dobave: enote elektroprenosa
Elektro-Slovenija, d.o.o.

4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-
ročila blaga, če je znan: 2. 7. 1999.

5.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

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

Ob-3254
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo

za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000
Ljubljana, tel. 061/212-838, faks
061/13-12-327.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: dokončanje
gradbeno obrtniških in instalacijskih del
z zunanjo ureditvijo in komunalnimi pri-
ključki za objekt Srednja agroživilska šo-
la Šempeter pri Novi Gorici.

Ocenjena vrednost: 635,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Šempeter pri Novi

Gorici.
4. Predvideni datum objave javnega

razpisa: 1. 8. 1999.
5.

RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 010681 Ob-3318
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JP Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,
Krekov trg 10, Ljubljana, faks
061/1317-851, kont. oseba: Aleš Hojs,
Krekov trg 10, tel. 1729-496.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izgradnja
poslovno-servisnega objekta,
1.700.000.000 SIT.

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

ročila gradbenih del, če je znan: avgust
1999.

5.
Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija,

d.o.o., Ljubljana

Št. 600-27/97-99 Ob-3330
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4,
3331 Nazarje, faks 063/839-16-15.

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: Osnovna šola
Nazarje, izgradnja telovadnice (objekt C)
ter adaptacija obstoječe šole (objekt A);
ocenjena vrednost del: 200,000.000 SIT.

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

ročila gradbenih del, če je znan: avgust
1999.

5.
Občina Nazarje

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
Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska

11, Ljubljana, razveljavljajo javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo
4600 kg bele kovine UNI 4515 za kovino
MB 83, objavljen v Uradnem listu RS, št.
28-29 z dne 23. 4. 1999, Ob-2886.

Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana

Popravek
V javnem razpisu brez omejitev za opre-

mo telovadnice pri OŠ na Dolu pri Hrastni-
ku, naročnika Občine Hrastnik, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 29 z dne 23. 4.
1999, Ob-3087, se v 3.(č) točki ocenjena
vrednost naročila popravi in se pravilno gla-
si: 18 mio SIT.

Uredništvo

Popravek
V javnem razpisu brez omejitev za blago;

izbira dobavitelja pisarniškega, računal-
niškega ter potrošnega materiala, Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti, objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 23-24 z dne
10. 4. 1999, Ob-2517, se pri točki 3.(č) za
zneskom 15,000.000 SIT, doda beseda
“letno”.

Pri točki 6.(b) pri navedbi, do kdaj je
možno dvigniti razpisno dokumentacijo, je
pravilna navedba “do 29. 4. 1999”.

Uredništvo

Ob-3396
Popravek

V javnem razpisu brez omejitev za blago,
izbira dobavitelja pisarniškega, računal-
niškega ter potrošnega materiala, Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti, objavlje-
nega v Uradnem listu RS, št. 23-24 z dne
10. 4. 1999, Ob-2517, se dopolni 10. toč-
ka tako, da pravilno glasi:

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 iz proračunske po-
stavke 3342-4020.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-3179
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: Nova Gorica, Erjav-
čeva 20.

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

a) terminali za zaščito, 3 kom.,
b) preizkusni sistem za testiranje

zaščitnih in merilnih naprav v energe-
tiki, 1 kom.

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

a) terminale za zaščito,
b) preizkusni sistem.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

19,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
a) 10,000.000 SIT,
b) 9,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: naj-

več 60 dni po skenitvi pogodbe.
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5. Predvideni datum zaključka dobave:
3. 8. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Er-
javčeva 20, Nova Gorica, tel. 065/228-11.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 10. 5. 1999 med 8. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki poravnajo plačilo
za razpisno dokumentacijo z virmanom na
žiro račun št.: 52000-601-24191, Agenci-
ja za plačilni promet v višini 5.000 SIT.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Soške elektrarne Nova Go-
rica, d.o.o., Erjavčeva 20, Nova Gorica, taj-
ništvo podjetja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 5. 1999 ob
9. uri na naslovu Soške elektrarne, Erjavče-
va 20, Nova Gorica, sejna soba, prvo nad-
stropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: 10% od ponudbene vred-
nosti v obliki bančne garancije za resnost
ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dneh po
dnevu dobave.

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:
registracija podjetja, tekoče plačilo davščin,
izjava o izpolnjevanju formalnih in tehničnih
pogojev s pooblastilom itd. Podrobneje so
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponud-
nik opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 7. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
so: ponudbena cena, reference, pogoji ser-
visiranja in tehnična podpora, plačilni pogo-
ji, urejenost ponudbe. Teža posameznega
merila pri skupni oceni ponudbe je natanč-
no določena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z “Ne odpi-
raj ponudba” in št. objave v Ur. l. RS, ter
naveden predmet javnega razpisa, kon-
taktna oseba s strani naročnika je mag. Ivan
Zagožen dipl. inž. tel. 065/22-811.

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

Ob-3180
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Mari-
bor, Prvomajska 1, tel. 062/413-709.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no varstvo Maribor, Prvomajska 1, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: osebni računalnik Pen-
tium 13 komadov, tiskalnik Inkjet barv-
ni 8 komadov, tiskalnik laserski čr-
no-beli 4 komade, prenosni računalnik
3 komade.

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

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

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

nij 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno varstvo Maribor, tajnica
direktorja, Prvomajska 1, Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 18. maja 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, gotovinsko na
blagajni ali na žiro račun
51800-603-34142.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: 19. 5. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno vars-
vo Maribor, tajnica direktorja, Prvomajska
1, 2000 Maribor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 5. 1999 ob 10. uri, sejna soba v pritlič-
ju na naslovu Zavoda za zdravstveno varstvo
Maribor, Prvomajska 1, Maribor.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dneh od
prevzema blaga.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: v dokumenta-
cijo vsebovana kupoprodajna pogodba.

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do 30. 6. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): cene,
servis, plačilni pogoji, dobavni roki, refe-
rence.

15., 16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Ob-3181
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje “Okolje” Piran, Forna-
če 33, Piran, telefaks 066/21-750-15.

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: 1 kos smetarsko vozilo –
nakladalec za odvoz odpadkov v tipskih
zabojnikih 5 do 7 m3.

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

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

(d)

4. Datum dobave, če je predvideno:
30. 6. 1999.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje “Okolje”Piran, Fornače 33, Pi-
ran, kont. oseba Alenka Poljšak, tel.
066/21-750-40.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 7. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
51410-601-12921.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: JP “Okolje” Piran, d.o.o.,
Fornače 33, tajništvo; v zapečateni kuverti
jasno označeni z napisom: Ponudba – Ne
odpiraj, z navedbo “javni razpis – smetar-
sko vozilo”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 5. 1999 ob 13. uri.

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

10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa

ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 5. 1999.

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

– rok dobave – 20 točk,
– način plačila – 20 točk,
– ponujena cena – 15 točk,
– dodatne ugodnsoti – 15 točk,
– garancija – 10 točk,
– servis-organiziranost – 10 točk,
– reference – 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kont. oseba Alenka Poljšak, tel.
066/21-750-40.

16., 17.
Javno podjetje “Okolje”, Piran, d.o.o.

Ob-3182
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Cerknica - Loška
dolina, Cesta 4. maja 17, Cerknica, tele-
faks 792-000.

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

3. (a) Kraj dobave: Cerknica, Cesta 4.
maja 17.

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

– osnovno vozilo:
– oblika kombi verzija,
– motor benzinski, 2.500 ccm,
– moč motorja 115 KM,
– pogon na vsa štiri kolesa – synchro:
– mere: polpovišana verzija – višina vo-

zila z nadgradnjo do 2.360 mm;
– oprema:
– standardna, oprema bolniškega pro-

stora, osvetlitev bolniškega prostora, medi-
cinska oprema, elektro oprema in stikala,
gretje in klimatizacija vozila ter signalizacija
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vozila po specifikaciji iz razpisne dokumen-
tacije.

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

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Cerknica - Loška dolina,
Cesta 4. maja 17, Cerknica, telefaks
792-000.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 10. 5. 1999 po pred-
hodni najavi in predložitvi potrdila o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na žiro račun
ZD C-LD 50160-603-59171.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 31. 5. 1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Cerknica -
Loška dolina, Uprava, Cesta 4. maja 17,
1380 Cerknica; v zaprti kuverti s pripisom
“Javni razpis – Ponudba za reševalno vozi-
lo”, z navedbo številke javnega razpisa ob-
javljenega v Uradnem listu RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 6. 1999 ob 13. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, z
veljavnostjo do 30. 6. 1999 in izjava banke,
da bo ponudnik dobil garancijo za dobro
izvedbo posla v enaki višini.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dneh po
dobavi vozila.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
da ponudnik ni v stečajnem postopku, ima
veljavno registracijo, je strokoven, ima po-
ravnane zakonske obveznosti, je finančno
sposoben in upošteva tehnične zahteve
blaga, opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 7. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
popolnejše izpolnjevanje tehničnih zahtev
za vozilo – 40%, krajši dobavni rok – 30%,
nižja cena in ugodnejši plačilni pogoji –
20% ter ugodnejši garancijski roki in servi-
siranje – 10%. Posamezno merilo se toč-
kuje s točkami od 0 do 100. Kot najugod-
nejši bo izbran ponudnik z največ zbranimi
točkami.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije dobite pri Metki
Dragolič, pravnici, na tel. 793-737.

16., 17.
Zdravstveni dom Cerknica -

Loška dolina, Cerknica

Št. 07-533/99 Ob-3206
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE
Zdravstveni dom Kranj, Gosposvetska c.
10, Kranj, faks 064/226-764.

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

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

trebno dobaviti: reševalno vozilo, visoke
ali povišane izvedbe.

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: do-
bavitelj mora zagotoviti 100% razpisane vr-
ste blaga.

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni
dom Kranj, Gosposvetska c. 10, Kranj, taj-
ništvo, tel. 064/282-101, faks
064/226-764.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 17. 5. 1999 med
8. in 13. uro po enodnevni predhodni najavi
po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR št. 51500-603-32725.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 5. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Osnovno zdravstvo Go-
renjske, OE Zdravstveni dom Kranj, Gos-
posvetska c. 10, 4000 Kranj. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napi-
som “Ponudba – Ne odpiraj” in s številko
javnega razpisa objavljenega v Uradnem
listu RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 5. 1999
ob 12. uri na naslovu: Osnovno zdravstvo
Gorenjske, Zdravstveni dom Kranj, Gos-
posvetska c. 10, Kranj, II. nadstropje, knjiž-
nica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti
naročila oziroma 1,100.000 SIT, veljavnost
do 24. 7. 1999.

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

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

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 – po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 24. 5. 1999 po
10. uri.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije povezane s tem javnim
naročilom se sprejemajo do 25. 5. 1999
po faksu 064/226-764, kont. oseba Milka
Kern.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17.
Osnovno zdravstvo Gorenjske,

Kranj

Ob-3207
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

trebno dobaviti: 1 kos delovno vozilo za
čiščenje – pometanje ulic, trgovin in
čiščenje peskolovcev z rotirajočimi ščet-
kami in sesanjem.

– Tehnične karakteristike vozila:
– Dimenzije:
– dolžina: od 3.700 mm do 4.300 mm

(z dvema ščetkama),
– širina: od 1.200 mm do 1.350 mm,
– višina: od 1.900 mm do 2.100 mm

(brez rotacijske luči);
– Teža vozila:
– prazno  vozilo:  od  2.200 kg  do

2.500 kg,
– nosilnost: od 1.600 kg do 1.800 kg.
– dovoljena skupna masa: od 3.900 kg

do 4.100 kg.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
bavlja se eno vozilo, ki tvori en sklop.

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednsot celotnega naročila je
16,000.000 SIT.

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

navede ponudnik v ponudbi.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Koper, d.o.o. - s.r.l., kont. oseba
tajništvo, Ulica 15. maja 4, Koper.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 14. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, znesek je po-
trebno virmansko nakazati na žiro račun Ko-
munale Koper, d.o.o. - s.r.l. na številko
51400-601-10953 pri Agenciji za plačilni
promet Koper.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. 5. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunala Koper, d.o.o. -



Stran 2108 / Št. 30-31 / 30. 4. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

s.r.l., prevzemnik tajništvo, Ul. 15. maja 4,
6000 Koper.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS, ter z navedbo predmeta naro-
čila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 24. 5. 1999
ob 11. uri na naslovu: Komunala Koper,
d.o.o., - s.r.l. upravna stavba – sejna soba,
odpiranje vodi Miroslav Birsa, inž. str., Ul.
15. maja 4, Koper.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnsot ponudbe (ve-
lja za vse ponudnike),

– garancija za dobro izvedbo pogodbe-
nih del (velja za izbranega ponudnika),

– garancija za vrnitev predplačila (velja
za izbranega ponudnika).

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

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

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

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

b) dokazilo, da ni v postopku prisilne
poravnave, v stečaju ali likvidaciijskem po-
stopku,

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

d) sposobnost dajanja tehničnih informa-
cij o proizvodu,

e) zagotovilo rednega servisiranja na po-
dročju Kopra.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 13. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): pri
ocenjevanju bodo kot merila upoštevana ce-
na in druga merila, ne bodo upoštevane
preference za domače ponudnike.

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

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

čilo je bil objavljen dne 26. 3. 1999 Uradni
list RS, št. 19, Ob-2109, objava o izidu pa
dne 30. 4. 1999.

Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l.

Št. 054/99 Ob-3209
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): (54. člen ZJN).

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

trebno dobaviti: 27 kosov elektronke.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

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

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

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

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 4. 5. 1999 do
7. 5. 1999.

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

predložiti ponudbe: 20. 5. 1999 do 15. ure
v vložišče RTV Slovenija.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTV Slovenija, vložišče, Ko-
lodvorska 2, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 5. 1999 ob 10. uri v sobi 326/III. nad-
stropje, Tehnični trakt v prostorih JZ RTV
Slovenija, Oddajniki in zveze, Kolodvor-
ska 2, Ljubljana.

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

10.
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 sklenitve po-
godbe.

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

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

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

niki,
– druga merila navedena v razpisni do-

kumentaciji.
15., 16., 17.

RTV Slovenija, Javni zavod

Št. 61/99 Ob-3210
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. (a) Kraj dobave: Telekom Slovenije,
PE Ljubljana, Stegne 10, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nabava računalniške
(strojne) opreme RK-TI – natančne na-
vedbe v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

20. 8. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., PE Murska Sobota,
Trg Zmage 6, Murska Sobota, (vložišče).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 24. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 51900-849-85666.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Telekom Slovenije, d.d., Trg
zmage 6, Murska Sobota, (vložišče).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 6. 1999 ob 11. uri, Telekom Slovenije,
d.d., Bakovska c. 27, Murska Sobota.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ocenjene vrednosti t.j.
4,500.000 SIT.

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

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

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

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

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena
75%, kvaliteta 20%, zmogljivosti strojne
opreme 2%, možnost nadaljnje nadgradnje
2%, reference 1%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Igor Trontel, faks 069/314-44, e-mail:
igor.trontel@telekom.si.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

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

Telekom Slovenije, d.d.

Ob-3264
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija za trg vrednostnih papirjev,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, faks
061/132 02 50.

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

3. (a) Kraj izvedbe: Ljubljana.
(b) Vrsta, količina in opis predmeta jav-

nega naročila: nakup nezasedenih, neo-
premljenih ali opremljenih pisarniških
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poslovnih prostorov in pomožnih prosto-
rov v okvirni skupni površini 800 m2 ali
več – do 1000 m2, ali v tem obsegu
funkcionalno zaključene celote, za po-
trebe naročnika, v centru ali bližini cen-
tra Mestne občine Ljubljana.

(c)
(č) Orientacijska vrednost naročila:

200,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predviden datum zaključka: primopre-

daja predmeta javnega naročila do 1.3.
2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija za trg vrednostnih papirjev, Kotni-
kova 28, Ljubljana, peto nadstropje – Maj-
da Metelko,dipl. prav.oziroma tajništvo, tel.
061/13-18-129, faks 061/ 132 02 50.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 14. 5. 1999,
vsak delavnik od 10. do 12. ure.

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

predložiti ponudbo: 2. 6. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Agencija za trg vrednostnih
papirjev, Kotnikova 28, Ljubljana, peto nad-
stropje –tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 6. 1999 ob 13. uri, v sejni sobi na naslo-
vu: Agencija za trg vrednostnih papirjev, Kot-
nikova 28, Ljubljana, peto nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% orien-
tacijske vrednosti naročila, z veljavnostjo do
vključno 6. 10. 1999.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z določili
posebnih razpisnih pogojev.

11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno jav-
no naročilo: ponudniki lahko nastopijo kot
posamezne pravne ali fizične osebe ali skup-
no več pravnih oseb ali fizičnih oseb oziro-
ma pravnih in fizičnih oseb, če bo ponujena
nepremičnina v solastnini več oseb.

12. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika in finančno-poslovne sposobnosti:

– dokazila oziroma potrdila o: (1) statu-
su ponudnika, (2) lastništvu, neobremenje-
nosti ponujene nepremičnine in izpolnjeva-
nju pogojev za njeno uporabo, (4) da ni v
postopku prisilne poravnave, stečajnem ali
likvidacijskem postopku, (5) da ima porav-
nane obveznosti iz naslova davkov, taks in
drugih, z zakonom določenih dajatev, (6)
da ni zakonske osnove za prepoved skleni-
tve kupoprodajne pogodbe, (7) da v prete-
klih treh letih vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem, (8) finančni situaciji, BON 2,
če ponudnik ni fizična oseba in (9) izpol-
njevanju drugih zahtev, določenih v razpi-
sni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 10.1999.

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

1. lokacijska ustreznost (0 – 85 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov (0 –

200 točk),

3. konkurenčnost cen z upoštevanjem
plačilnih pogojev (0 – 100 točk),

4. rok izročitve (0-30 točk),
5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

(0-85 točk).
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši. Primerna ponudba je tista, ki doseže
najmanj 200 točk. Najugodnejša ponudba
je tista, ki izmed primernih ponudb doseže
najvišje skupno število točk, pod pogojem,
da pri posameznem merilu izpolnjuje vsaj
minimalne zahteve naročnika.

15. Druge informacije o naročilu:
– ponudnik, ki je dvignil razpisno doku-

mentacijo, lahko pisno zahteva dodatna po-
jasnila, vendar ne pozneje kot 7 dni pred
rokom, ki je določen za predložitev ponudb.

– datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: najka-
sneje do 30. 6.1999.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: v Uradnem
listu RS, št. 4, z dne 22. 1. 1999.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Št. 20.00-201/99 Ob-3275
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana, 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: 2 IBM strežnika RS 6000
F50 s pripadajočo programsko opremo.

(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 celotno na-
ročilo.

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

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

28. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do 28. 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 17. 5. 1999;
vsak delovni dan od 9. do 12. ure in od 14.
do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR:
50100-611-0060015, sklic na št. 27099.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 21. 5. 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:
26. 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
27. 6. 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.PS@bsi.si.

16., 17.
Banka Slovenije

Št. 403-9/99 Ob-3281
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/212-838, faks 13-12-327,
Služba za investicije, Trubarjeva 3.

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

3. (a) Kraj dobave: Srednja šola tiska in
papirja Ljubljana.

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

– podsistem za osvetljevanje na film,
– spektrodensitometer.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: del-
na ponudba je dopustna.

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

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: podro-
ben senam opreme je sestavni del razpisne
dokumentacije.

Variantne rešitve so sprejemljive.
4. Datum dobave, če je predvideno:

skladno z najugodnejšo ponudbo, vendar
najpozneje do 15. 11. 1999.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Ministrstva za šolstvo in šport, Služba
za investicije, Trubarjeva 3/VII, 1000 Ljub-
ljana, kontaktna oseba je Nataša Novak, taj-
nica.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo
od 3. 5. 1999 od 9. ure do 7. 5. 1999 do
11. ure.

Zainteresirani ponudniki lahko dobijo do-
datne informacije v zvezi z razpisom dne
6. 5. 1999 in 7. 5. 1999 od 9. do 11. ure.

Kontaktni osebi za dajanje dodatnih in-
formacij sta: Pavel Skalar, inž. na Srednji
šoli tiska in papirja Ljubljana,
061/140-25-15 in 140-46-67, Branka
Abramović Piasevoli, svetovalka Vlade na
Ministrstvu za šolstvo in šport, tel.
061/212-838.
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(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
12. 5. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, vložišče, soba št. K2,
1000 Ljubljana.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 13. 5. 1999 ob 9.30 v sejni
sobi št. 201 na Ministrstvu za šolstvo in
šport na Župančičevi 6, Ljubljana.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 90% 30 dni po dobavi
in 10% po integraciji opreme v obstoječi
sistem.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

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

način uporabe meril – 21. člen ZJN): kot so
navedena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni v 15
dneh.

16., 17.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 403-9/99 Ob-3282
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/212-838, faks 13-12-327,
Služba za investicije, Trubarjeva 3.

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

3. (a) Kraj dobave: Srednja šola za po-
morstvo in Fakulteta za pomorstvo in pro-
met, Portorož.

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

– simulator ladijske strojnice,
– hitri reševalni čoln,
– osebna oprema za reševanje,
– samonapihljivi splav,
– meteorološka postaja – analogna,
– meteorološka postaja – avtomatska,
– komunikacije VHF,
– oprema ladijske ambulante,
– posebna softwerska oprema;
– dopolnitev opreme za dva šolska čolna:

– izvenkrvni motor,
– ostala dopolnilna oprema.

Podroben seznam z opisom opreme je
sestavni del razpisne dokumentacije.

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

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

Variantne rešitve so sprejemljive.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

skladno z najugodnejšo ponudbo, vendar
najpozneje do 1. 10. 1999.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za šolstvo in šport, v tajništvu Služ-
be za investicije, Trubarjeva 3/VII, Ljubljana
in tajništvu Srednje pomorske šole v Porto-
rožu, soba št. 44, Pot pomorščakov 4, Por-
torož.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo
od 3. 5. 1999 od 9. ure do 7. 5. 1999 do
15. ure.

Zainteresirani ponudniki lahko dobijo do-
datne informacije v zvezi z razpisom na infor-
mativnem dnevu dne 12. 5. 1999 ob 10. uri
na Fakulteti za pomorstvo in promet (sejna
soba / II.), Pot pomorščakov 4, Portorož.

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

predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
20. 5. 1999 do 14. ure, na naslovu: Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6 –
vložišče soba št. K2, 1000 Ljubljana.

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

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

odpiranje bo 21. 5. 1999 ob 10. uri na
Ministrstvu za šolstvo in šport na Urad za
šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana (sejna soba
št. 95/III.).

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 90% 30 dni po dobavi
in 10% po integraciji opreme in usposablja-
nju učiteljev.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

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

način uporabe meril – 21. člen ZJN): kot so
navedena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni v 15
dneh.

16., 17.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 120-06-451-6/99 Ob-3283
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Ljublja-
na, Zaloška 29, Ljubljana, tel.
061/186-39-00, faks 061/140-31-90.

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

3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no varstvo Ljubljana, Zaloška 29.

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

1. skupina: računalniki:
– delovna postaja 1: PC računalniki,

kol.: 10;
– delovna postaja 2: PC računalniki,

kol.: 13;
– delovna postaja 3: prenosni PC raču-

nalniki – notebook, kol.: 5;
podrobnejše zahteve so navedene v po-

nudbenem predračunu;
2. skupina: strežnik z operacijskim siste-

mom, kol.: 1,
podrobnejše zahteve so navedene v po-

nudbenem predračunu;
3. skupina: računalniško omrežje: po-

drobnejše zahteve so navedene v razpisni
dokumentaciji oziroma v projektu za preno-
vo lokalnega računalniškega omrežja ZZV
Ljubljana. Ogled poslovnih prostorov, kjer
bo potekala računalniška mreža je možen
po predhodni najavi pri naročniku;

4. skupina: programska oprema, MOLP
Office 97 SLO Professional, kol.: 23; MOLP
Office 97 SLO Professional – nadgradnja,
kol.: 29;

5. skupina: tiskalniki in ostala oprema,
tiskalniki kol.: 20, barvni scaner A4, kol.: 1,
barvni monitor 17“, kol.: 1, omrežna kartica
10/100 Combo Ethernet, kol.: 20.

(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 za
vsako od razpisanih skupin ali za vse razpi-
sane skupine skupaj.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
24,600.000 SIT.

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

1. skupina: 9,000.000 SIT,
2. skupina: 3,000.000 SIT,
3. skupina: 6,000.000 SIT,
4. skupina: 3,600.000 SIT,
5. skupina: 3,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: do-
bava razpisanega blaga je predvidena v ro-
ku 14 dni po podpisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba se zaključi predvidoma do 30. 6.
1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Za-
loška 29, Ljubljana, I. nadstropje, soba št.
14, Zdenka Zaletel, od ponedeljka do pet-
ka od 8. do 14. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno dvigniti do 20. 5. 1999 na
podlagi dokazila o vplačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom na
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račun št. 50102-603-48480, s sklicem na
št. 4/99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 21. 5. 1999 do 13.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno var-
stvo Ljubljana, Zaloška 29, soba 14/I, pri
Zdenki Zaletel.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 5. 1999 ob
14. uri v sejni sobi št. 8/1, na naslovu na-
ročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: 10% od ponudbene vred-
nosti. Rok veljavnosti bančne garancije za
resnost ponudbe mora biti do vključno
9. 7. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila se izvajajo v
skladu z določili zakona o izvrševanju pro-
računa RS in v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe do 9. 7. 1999.

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

– prodajna cena,
– garancijski rok,
– rok plačila,
– odzivnost vzdrževanja v garancijskem

roku na lokaciji naročnika,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
Podrobnejša razlaga meril ter njihove

uporabe je v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba naročnika je Andrej
Perko, dipl. ek., tel. 061/186-39-00.

16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana

Ob-3284
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
Ljubljana, faks 061/18-89-230.

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

3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
1001 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava računalnikov in
druge računalniške opreme.

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

– računalniki,

– druga računalniška oprema (tiskalniki,
monitorji, VPS-i, mrežne kartice).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

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

– računalniki: 18,000.000 SIT,
– druga računalniška oprema:

6,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, 1001 Ljubljana, III. nadstrop-
je, tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 7. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT, na račun Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., št.
50104-601-15437, s sklicem na št.
AOP-07-99. Vplačilo je možno tudi na
blagajni JP Energetika Ljubljana, Verovško-
va 70.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je možno predloži-
ti po pošti, na naslov: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana ali osebno v tajništvu
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, III. nad-
stropje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 5. 1999 ob
13. uri, na naslovu: Javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljub-
ljana, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% orientacijske vrednosti
javnega naročila, oziroma če se oddaja po-
nudba samo za posamezen sklop v višini
5% orientacijske vrednosti za ponujeni
sklop, z veljavnostjo do 20. 7. 1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo bo izvršeno po
dobavi blaga in po predložitvi bančne
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo do 24. 5. 1999 do 12.
ure.

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

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo samo
na pisno zahtevo po faksu 18-89-230, ozi-

roma po elektronski pošti Andrej.Staic@e-
nergetika-Lj.si. Kontaktna oseba je Andrej
Stajič.

16., 17.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 01-37/1 Ob-3285
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom, Zobozdravstveno
varstvo Nova Gorica, Padlih borcev 13,
Šempeter pri Gorici, tel. 065/32-133, faks
065/32-155.

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

3. (a) Kraj dobave: Šempeter pri Gorici,
Dornberk, Miren.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: stomatološki stroj z opre-
mo, 4 garniture.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

16,000.000 SIT (za vse 4 garniture).
(d)
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:
Zdravstveni dom, Zobozdravstveno varstvo
Nova Gorica, Padlih borcev 13, 5290 Šem-
peter pri Gorici.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 17. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT pri blagajni zavo-
da ali na ŽR 52000-603-31231.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. maj 1999 do
10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom, Zoboz-
dravstveno varstvo Nova Gorica, Padlih bor-
cev 13, 5290 Šempeter pri Gorici.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. maj 1999 ob 11. uri v prostorih uprave
Zdravstvenega doma Zobozdravstveno var-
stvo, Ul. Padlih borcev 13, Šempeter pri
Gorici.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

10.
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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. junij 1999.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba je glavna sestra Irena
Gerbec, MS.

16., 17.
Zdravstveni dom Nova Gorica
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Ob-3286
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. (a) Kraj dobave: Varstveno delovni
center Murska Sobota.

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

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

12,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: pri-

četek del: julij 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

dokončanje del: september 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Kotnikova 28, Ljubljana, kontaktna ose-
ba Dunja Bubanj, tel. 061/13-11-061.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 13. 5. 1999.

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

predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
31. 5.1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljub-
ljana, vložišče.

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 rzapis – oprema VDC Murska
Sobota”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 31. 5. 1999 ob
12. uri v prostorih MDDSZ, Kotnikova 28,
sejna soba, Ljubljana.

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: so nadrobno opredelje-
ni v razpisni dokumentaciji.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (31. 5. 1999 ob 12. uri).

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

merila so natančneje opredeljena v razpi-
sni dokumentaciji, izhodišča pa bodo: po-
nujena cena, rok izgradnje, reference in
garancije.

15., 16., 17.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Št. 19/99 Ob-3287
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Informatika, informacijske storitve in
inženiring, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Mari-
bor, telefaks 062/223-852.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Hajdrihova
2 in Maribor, Vetrinjska 2.

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

– dobava nove opreme za izpisova-
nje računov in ostalih dokumentov za
potrebe prodaje električne energije v
Sloveniji,

– dobava nove opreme za kuvertira-
nje istih računov in ostalih dokumentov
za potrebe prodaje električne energije v
Sloveniji,

– dobava nove opreme za arhivira-
nje izdanih računov na računalniškem
mediju, ki mora omogočati zanesljivo
10 letno hranjenje izdanih računov in
izpise posameznih računov v enaki ob-
liki, kot je bil originalni račun izdan;
programska oprema mora teči v okolju
IBM OS/390 (TBM DB/2) ali MS Win-
dows NT.

Podrobne tehniške specifikacije so po-
nudnikom na razpolago na sedežu naroč-
nika.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj lahko ponudi dobavo kompletnega
paketa razpisane opreme s specifikacijo cen
posameznih delov in/ali dobavo posamez-
nih kosov razpisane opreme.

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

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

predvideni datum dobave je konec oktobra
1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
predvideni datum zaključka dobave (zače-
tek rednega delovanja opreme) je decem-
ber 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo direktorja Informatike, Maribor, Ve-
trinjska 2.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 20. 5. 1999.

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

predložiti ponudbe: do vključno 31. 5.
1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Informatika, d.d., Vetrinjska
2, 2000 Maribor.

Ponudbe morajo biti v zapečateni ovojni-
ci ali paketu z oznako “Ne odpiraj – javni
razpis”, na kuverti mora biti napisan tudi
polni naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 6. 1999 ob 11. uri v Mariboru, Vetrinj-
ska 2.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 500.000 SIT, bančna garancija
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: v razpisni dokumenta-
ciji.

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

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

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– registracija družbe pri pristojnem or-

ganu (datum potrdila in overitve ne sme biti
starejši od 90 dni),

– obrazca BON1 in BON2 oziroma
BON3 (datum izdaje obrazcev BON2 in
BON3 ne sme biti starejši od 90 dni na dan
odpiranja ponudb),

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

– reference ponudnika,
– reference redno zaposlenih strokov-

njakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pred-
meta tega razpisa,

– predlog pogodbe o dobavi in predlog
pogodbe o vzdrževanju,

– 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, da po-

nudnik nima evidentiranih neporavnanih dav-
kov in drugih dajatev (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za pravosodje – ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih 3 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 po-
nudnik ni plačilno nezmožen, pod prisilno
upravo, v stečaju, v likvidaciji, da njegovo
poslovanje ni predmet sodne preiskave, da
njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo
odločbo ustavljeno (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),

– pisna dokazila in informatike, iz kate-
rih je razvidno, da ponudnik razpolaga s
potrebnimi avtorskimi pravicami, licenčni-
mi in drugimi pravicami (pogodbe med po-
nudnikom in principali ali zastopniki ali dru-
ge listine, iz katerih so razvidni nosilci
garancije in ponudnikovi pogoji za vzdrže-
vanje predmeta pogodbe v Republiki Slo-
veniji,

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

– dokazila o zagotavljanju kakovosti.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 8. 1999.

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

– standardna merila:
– skupna ponudbena cena za investi-

cijo in obratovanje (51%),
– plačilni pogoji (9%),
– pozitivne reference ponudnika

(10%),
– pozitivne reference proizvajalca to-

vrstne opreme (10%),
– nadstrandardna merila:

– kompatibilnost z obstoječo opremo
(izločilno),

– dobavni rok (izločilno),
– ustreznost servisa (15%),
– urejenost ponudbene dokumenta-

cije (5%).
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Milan Vidic, tel. 061/174-38-00.

16., 17.
Informatika, d.d., Maribor

Št. 2846/98 Ob-3288
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje za vzdrževanje avto-
cest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana,
159-01-49.

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

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava varnostno-odboj-
nih ograj.

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

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

nij 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, 1001 Ljubljana, soba 303.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 18. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT s potrjenim nalo-
gom za prenos na ŽR 50105-601-21275
ali z gotovino v blagajni naročnika.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 5. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001 Ljublja-
na, soba 308 – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 1999 ob 9. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, 1001
Ljubljana, soba 14a.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora priložiti bančno

garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene. Veljavnost bančne garan-
cije mora biti do 30. 7. 1999.

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

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolnjevati minimalne po-
goje, katere zahteva zakon za opravljanje
dejavnosti, v okviru predmeta javnega naro-
čila, da je denarno likviden, da ni pod prisil-
no upravo ali v stečaju, da ima poslovne
izkušnje iz predmeta javnega naročila.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 28. 5. 1999 do
29. 7. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
rok dobave, reference, garancija, druge
ugodnosti.

Teža in način uporabe meril je podan v
razpisni dokumentacij.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitna pojasnila bo naročnik po-
sredoval le na pisne zahteve, ki bodo na-
ročniku priporočeno posredovane po pošti
do 18. 5. 1999.

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

16., 17.
Javno podjetje za

vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Ob-3289
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo RS, Karde-
ljeva ploščad 26, Ljubljana, telefaks
061/13-19-035.

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

3. (a) Kraj dobave: Centrano skladišče,
Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid.

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

1. skupina: rjuhe (20.000 kosov),
2. skupina: prevleke za vzglavnike

(4.000 kosov),
3. skupina: odeje (200 kosov).

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
23,700.000 SIT:

1. skupina: 21,200.000 SIT,
2. skupina: 1,800.000 SIT,
3. skupina: 700.000 SIT.

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

maj–junij 1999, januar 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za obrambo RS, Uprava za logisti-
ko, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, kont.
oseba Boštjan Purkat, tel. 171-25-86, so-
ba št. 365, vsak delovni dan med 11. in 12.
uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 25. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS BO – 33/99) na račun št.
50100-637-55216.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 26. 5. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Ministrstvo za obram-
bo RS, prevzemnik sprejemna pisarna –
vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
MORS BO – 33/)) – Rjuhe, prevleke za
vzglavnike in odeje”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 5. 1999 ob
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba
št. 150.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% vred-
nosti ponudbe. Bančna garancija mora za
resnost ponudbe veljati še 70 dni od datu-
ma 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:
opredeljeno v splošnih in posebnih razpi-
snih pogojih.

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

način uporabe meril – 21. člen ZJN): v raz-
pisni dokumentaciji.

15., 16., 17.
Ministrstvo za obrambo

Ob-3304
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
2382 Mislinja in Zdravstveni dom Slovenj
Gradec, Partizanska pot 1, 2380 Slovenj
Gradec, faks 0602/56-065.

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

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

trebno dobaviti:
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– zobozdravstveni aparat – 2 kom –
komplet,

– ambulantno opremo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
ponudnik mora ponuditi razpisano blago v
celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 7 mio
SIT.

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Misli-
nja, tel. 0602/56-081, faks 0602/56-065.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 30. 4. 1999 do
7. 5. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR št. 51840-630-25643.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 5. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Mislinja, Občinski
urad, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.

Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti z
označbo: “Ne odpiraj – ponudba za dobavo
zobozdravstvenih aparatov in opreme”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 5. 1999 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija v viši-
ni10% ocenjene vrednosti celotnega naro-
čila, trajanje garancije – do poteka opcije
ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu s pravilnikom o
postopkih za izvrševanju proračuna RS (Ur.
l. RS, št. 9/99).

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:
navedene v razpisni dokumentaciji.

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): po-
nudbena cena, plačilni pogoji, rok dobave
in drugi pogoji, navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: se dobijo na naslovu Občine Mislinja,
kontaktna oseba Drago Pogorevc, dipl. inž.,
na tel. 0602/56-081.

16., 17.
Občina Mislinja

Št. 342/99 Ob-3305
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2,
1525 Ljubljana, telefaks 061/315-583.

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

3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, prizidek DTS I. nad., Zaloška cesta 7,
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: magnetno resonančni to-
mograf 1,5 T (MRT) za potrebe
zdravstvene, znanstveno raziskovalne in
izobraževalne dejavnosti vključno z:

– idejnim projektom z oceno stroškov
adaptacije,

– projekti PGD/PZI potrebnimi za adap-
tacijo prostorov za dovoz in postavitev
opreme,

– vsem drugim kar bo zagotavljalo funk-
cionalno delovanje pogodbene in že ob-
stoječe opreme na lokaciji Klinični center
Ljubljana, prizidek DTS, I. nad., Zaloška
cesta 7,

– projektantskim nadzorom do pridobi-
tve uporabnega dovoljenja s strani ustreznih
inšpekcijskih služb,

– predlogom pogodbe o vzdrževanju
(servisiranju) dobavljene opreme za čas po
poteku garancijskega roka vključno z oce-
no letnih stroškov vzdrževanja (vključno z
rezervnimi deli).

(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: 380 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:
– projekti PGD/PZI ob podpisu po-

godbe,
– funkcionalni prevzem na lokaciji

30. 11. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do 30. 11. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kli-
nični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 14. maj 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na blagajni Kliničnega centra, Bohoričeva
28, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 31. maj 1999 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.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. maj 1999 ob 12. uri, glavna stavba
Kliničnega centra Ljubljana – predavalnica
IV, Zaloška 7, 1525 Ljubljana.

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

Trajanje bančne garancije za resnost
ponudbe je do roka veljavnosti ponudbe in
en dan.

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

drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca po-
godbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba, kjer je en
ponudnik poslovodeči vsi pa so solidarno od-
govorni za izvedbo obveznosti po pogodbi.

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: 31. maj 1999
po 10. uri.

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

Merilo Vrednost

1. cena ponujene opreme s
plačilnimi pogoji 60%

2. tehnično tehnološki del
s kvaliteto in funkcijo 15%

3. garancije in servis 25%
Skupaj 100%

Opomba: poleg navedenih meril bo do-
končni izbor najugodnejšega ponudnika od-
visen tudi od ocenjenih stroškov adaptacije
(po idejnem projektu) in od ocenjenih letnih
stroškov vzdrževanja po poteku garancijske-
ga roka.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: termin za ogled lokacije v skladu z
razpisno dokumentacijo.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: 10. 7. 1998.

17.
Klinični center Ljubljana

Št. 332-04-6/99 Ob-3306
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-55-79.

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: meso in mesne izdelke
za Oddelek gostinstva po specifikaciji iz
razpisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj mora ponuditi blago v celoti po posamični
točki specifikacije iz razpisne dokumentacije
(točke specifikacije so: a, b, c, č, d, e).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

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

četek 1. 7. 1999, postopno (dnevne, te-
denske dobave).

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a, 1000 Ljubljana, Romana Zajc, tele-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 30-31 / 30. 4. 1999 / Stran 2115

faks 061/178-55-79, informacije po tel.
061/178-52-40, Franci Mlakar, vsak de-
lovni dan od 8.30 do 9.30.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 14. 5. 1999, vsak
delovni dan od 8.30 do 9.30.

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

predložiti ponudbe: 26. 5. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 5. 1999 ob 10. uri v sejni sobi, na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repub-
like Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% od
celotne vrednosti ponudbe, ki jo bo ponud-
nik predložil naročilu z veljavnostjo ponud-
be do vključno datuma veljavnosti ponudbe,
to je do 25. 8. 1999.

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

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

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

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

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, ustrezna pooblastila in de-
lovne zmnožnosti ter zadostne proste teh-
nične zmogljivosti, ustrezna oprema in dru-
gi pripomočki, sposobnost upravljanja, za-
nesljivost, izkušnje in ugled.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 8. 1999.

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

Merila  za  izbiro  najugodnejše  ponud-
be so:

1. usposobljenost in sposobnost po-
nudnika za realizacijo rzapisanih del (0–65
točk),

2. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10
dni daljši plačilni rok od zahtevanega, ven-
dar največ 60 dni),

3. dobavni rok za običajna naročila (5
točk za dobavni rok v 2 urah, 2 točki za
dobavni rok v 48 urah),

4. mesečno poročanje (poimensko) o
finančni realizaciji za posamezne naročnike
(5 točk),

5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0–3 točke).

Pri vrednotenju po točkah od 1. do 5. se
upošteva vplivnostni faktor 0,4.

6. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbe ce-

ne se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 17. 6.
1999.

16., 17.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Ob-3307
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-55-79.

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: 10 eno ali enoinpolsob-
nih neopremljenih stanovanj.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
98,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
10,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
16. 7. 1999.

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Slove-
nije, Servis skupnih služb vlade, Gregorči-
čeva 27a, 1000 Ljubljana, Romana Pe-
ček, tel. 061/178-55-64, telefaks
061/178-55-79.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 3. 5. 1999, vsak
delovni dan od 9. do 12 ure.

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

predložiti ponudbe: 1. 6. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 1999 ob 10. uri v sejni sobi, na naslo-
vu: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija oziroma potrdi-
lo o pologu v višini 300.000 SIT za posa-
mezno stanovanje, z veljavnostjo do vključ-
no datuma veljavnosti ponudbe.

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

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

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

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila (če je ponudnik po-
srednik).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

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

– lokacijska ustreznost do 12 točk,
– ustreznost prostorov po tehničnih zah-

tevah do 42 točk,
– druge ugodnosti do 4 točke;
od  1  do  3  se  upošteva  vplivnostni

faktor 0,7,
– konkurenčnost cene – vplivnostni fak-

tor 0,3.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-

godnejši.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 23. 6.
1999.

16., 17.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 0048-308/40-1/99 Ob-3232
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za odprodajo rab-
ljenih osnovnih sredstev in rabljenega drob-
nega inventarja zobozdravstvene ambulan-
te Tacen.

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-
nje zadeve, Izobraževalni center Tacen, Ro-
censka 56, Ljubljana-Šmartno.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: odprodaja rabljenih os-
novnih sredstev in rabljenega drobnega
inventarja zobozdravstvene ambulante
Tacen, in sicer:

Točka A: Osnovna sredstva in drobni in-
ventar zobne tehnike

Točka B: Osnovna sredstva in drobni in-
ventar zobne ambulante

Vrste osnovnih sredstev in drobnega in-
ventarja ter količine so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki lahko odkupijo blago, ki je predmet
javnega razpisa v celoti (točki A in B) ali po
posamezni točki. Posameznih enot osnov-
nih sredstev in drobnega inventarja iz posa-
mezne točke ponudniki ne morejo odkupiti.

(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
blaga, ki je predmet javnega razpisa, je po
uradni cenitvi ocenjena v višini
3,603.406,50 SIT, kar je izklicna cena ozi-
roma najnižja prodajna cena.

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

Točka A: 1,450.969,70 SIT (izklicna
cena oziroma najnižja prodajna cena za to
točko),

Točka B: 2,152.436,80 SIT (izklicna
cena oziroma najnižja prodajna cena za to
točko).
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4. Datum dobave, če je predvideno: bla-
go mora izvajalec prevzeti najkasneje v 25
dneh po sklenitvi pogodbe, vendar ne pred
plačilom celotne kupnine.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
28. 6. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Uprava skup-
nih služb, Sektor za materialno-tehnične za-
deve, Vodovodna 93a, 1000 Ljubljana, kon-
taktna oseba Marta Pecarski, tel.
061/172-56-27.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati od dneva objave
javnega razpisa do roka za oddajo ponudb,
in sicer od 10. do 12. ure, razen dnevov,
ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 1.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, način plačila:
virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-40-99.

Ogled blaga: ogled blaga, ki je predmet
javnega razpisa, je možen dne 5. 5. 1999,
med 9. in 13. uro ter dne 10. 5. 1999,
med 9. in 13. uro, in sicer v prostorih Poli-
cijske šole Tacen, pri Tanji Lampreht, tel.
061/302-546.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 17. 5. 1999, najkasneje do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti podane
v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki
oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 5.
1999, ob 9. uri, na naslovu: Visoka poli-
cijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju po-
nudb, morajo pred pričetkom odpiranja po-
nudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudniki morajo pred od-
dajo ponudb vplačati varščino v višini 10%
ocenjene vrednosti naročila, in sicer: vir-
mansko na ŽR št. 50100-637-55284 (Mi-
nistrstvo za notranje zadeve), sklicna šte-
vilka: 61140.

Ponudniki morajo v ponudbi priložiti po-
trdilo o vplačani varščini.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo kupnine je po-
goj za prevzem blaga; rok plačila ne sme
biti daljši od 8 dni po sklenitvi pogodbe.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o od-
prodaji rabljenih osnovnih sredstev in rab-
ljenega drobnega inventarja zobozdravstve-
ne ambulante Tacen, v skladu z razpisno
dokumentacijo.

12. Zahteve  glede  pravnega  statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: prijavijo se lahko pravne in fizične
osebe.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti po-
nudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 40 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merilo
za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Na-
jugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najviš-
jo ceno.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

a) ustrezen prometni davek ter vse dru-
ge dajatve ter stroške v zvezi s prenosom
lastništva plača kupec,

b) ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 7 dni od datuma odpira-
nja ponudb,

c) varščina bo izbranemu ponudniku vra-
čunana v kupnino, ostalim ponudnikom pa
brez obresti vrnjena v roku 15 dni od prav-
nomočnosti sklepa o izboru najugodnejše-
ga ponudnika.

16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-3233
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Energetika Celje, j.p., d.o.o., Škapi-
nova 1a, 3000 Celje, faks 063/425-33-60.

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

3. (a) Kraj dobave: Energetika Celje, j.p.,
d.o.o., Škapinova 1a, 3000 Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nabava ekstra lahkega
kurilnega olja.

(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 samo
dela zahtevanega blaga.

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

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

bava ekstra lahkega kurilnega olja bo suk-
cesivna v obdobju od 1. 6. 1999 do 31. 5.
2000.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Energetika Celje, j.p., d.o.o., Škapinova 1a,
3000 Celje, Sektor Toplotne oskrbe, Franc
Filipčič, soba št. 16, I. nadstropje.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 7. 5.
1999, vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
Energetike Celje, št. 50700-601-105240,
pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, enota Celje.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti, ne glede na način posredovanja,
do najkasneje 24. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Energetika Celje, j.p.,
d.o.o., Škapinova 1a, 3000 Celje, tajniš-
tvo, Mateja Fideršek – osebna predaja, lah-
ko pa jih posredujejo tudi priporočeno po
pošti na isti naslov.

Tudi v primeru oddaje ponudbe priporo-
čeno po pošti je merodajen rok prispetja
ponudbe na naslov: Energetika Celje, j.p.,
d.o.o., in ne rok oddaje po pošti.

Ponudbe morajo biti zapečatene, z ja-
sno označenim napisom: “Ne odpiraj – po-
nudba za javni razpis” z navedbo vsebine
javnega razpisa. Na hrbtni strani mora biti
označen naziv in naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 5.
1999, ob 10. uri, v prostorih Energetike
Celje, j.p., d.o.o., Škapinova 1a, 3000 Ce-
lje, v sejni sobi, II. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo v okviru ponud-
bene dokumentacije predložiti za zavarova-
nje resnosti ponudbe veljavno bančno ga-
rancijo ali podpisani akceptni nalog z dovo-
ljenjem za njegovo vnovčitev, v višini 10%
od ponudbene vrednosti.

Naročnik bo bančno garancijo (akceptni
nalog) vnovčil v primeru, če izbrani izvajalec
ne podpiše pogodbo o izdobavi oziroma,
če ponudnik umakne ponudbo po dovolje-
nem roku. Ponudnikom, ki ne bodo izbrani,
se dokument zavarovanja vrne po pravno-
močni veljavnosti javnega razpisa, izbrane-
mu ponudniku pa ob podpisu pogodbe o
izdobavi.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok najmanj 45
dni od datuma izstavitve računa za izvršene
dobave, možnosti avansa ni.

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN oziroma po roku za oddajo
ponudb.

Če ponudnik po tem datumu umakne
svojo ponudbo, lahko naročnik vnovči banč-
no garancijo (akceptni nalog) kot instrument
zavarovanja resnosti ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
merila bodo navedena v razpisni dokumen-
taciji.
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15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– naročnik si pridržuje pravico spremem-
be fizičnega ali finančnega obsega javnega
naročila z ozirom na razpoložljiva finančna
sredstva ali zaradi drugih vzrokov in spre-
menjenih okoliščin oziroma odstopiti od od-
daje naročila ali podpisa pogodbe. V nobe-
nem primeru ponudniki nimajo pravice do
uveljavljanja odškodnine iz tega naslova,

– naročnik ni dolžan oddati naročila naj-
cenejšemu ponudniku, pridržuje pa si tudi
pravico, da dela ne odda nobenemu ponud-
niku,

– pri ocenjevanju ponudb bo upošteva-
na zaščita domačih ponudnikov v zakonski
višini,

– dodatne informacije lahko dobijo po-
nudniki do 14. 5. 1999, vsak delovnik med
8. in 10. uro pri Francu Filipčiču, tel.
063/425-33-41.

16., 17.
Energetika Celje, j.p., d.o.o.

Št. 347/99 Ob-3263
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška ce-
sta 2, 1525 Ljubljana, 061/143-12-54.

2.
3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-

ljana, Vodnikova 62, SPS Interna klinika,
Klinični oddelek za revmatologijo.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ultrazvočni aparat za
diagnostiko mehkih delov človeškega
telesa.

(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: 15 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. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 10. 5. 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: 21. 5. 1999 do 9. 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.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 5. 1999 ob 12. uri, glavna stavba Kli-
ničnega centra Ljubljana – predavalnica II,
Zaloška 7, 1525 Ljubljana.

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

snost ponudbe v višini 10% od razpisane
vrednosti. Trajanje bančne garancije za re-
snost ponudbe je do poteka veljavnosti po-
nudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca po-
godbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

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: 21. 5. 1999 po
9. uri.

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

Merilo Vrednost

1. ponudbena cena ponujene
opreme 50%
2. tehnično tehnološki del
s kvaliteto in funkcijo 25%
3. garancija in servis 15%
4. reference ponudnika 10%
Skupaj 100%

15.
16. Datum predhodne objave namere o

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

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
19 z dne 26. 3. 1999 pod št. Ob-2105.

Klinični center Ljubljana

Št. 05010/99043 Ob-3303
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvor-
ska ulica 15, faks 061/321-266 kontaktna
oseba Zdene Kopitar.

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

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

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava in montaža mikro-
filmske kamere.

c)
č) Ocenjena vrednost naročila:

17,000.000 SIT.
d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

28. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

28. 6. 1999.
6. a) Polni naslov službe, od katere se

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

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 14. 5. 1999 do
10. ure.

Dokumentacija je na voljo po predložitvi
dokazila o plačilu.

c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 20.000 SIT, z
virmanom  ali  s  položnico  na  žiro  račun
ZPIZ Slovenije, Služba Zavoda, številka:
50100- 607-65646.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti  ponudbe:  do  20.  5. 1999  do
12. ure.

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

Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo
je potrebno predložiti v zaprti kuverti z napi-
som “Ne odpiraj! Ponudba na javni razpis z
navedbo številke Uradnega lista RS in šte-
vilke objave javnega razpisa.“ Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 5. 1999 ob 10. uri na Zavodu za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Ljubljana, Kolodvorska ulica15, v mali sejni
sobi v VIII. nadstropju.

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

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni s pisnim sklepom do 28. 5.
1999.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti na-
ročniku bančno garancijo v višini 10% vred-
nosti ponudbe, ki mora veljati še 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

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

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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do poteka roka za od-
dajo ponudbe, po tem roku lahko naročnik
vnovči garancijo za resnost ponudbe, koli-
kor bo ponudnik izbran kot najugodnejši in
bo ponudbo umaknil ali spremenil pogoje
iz nje.

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

– tehnične lastnosti ponujene opreme
(max 60 točk):

· (kompatibilnost z obstoječo opremo
(10 točk),

· (odstopanje od tehničnih zahtev (20
točk),

· (možnost vključitve opreme v obstoječ
servisni sistem (10 točk),

· (možnost vključitve opreme v obstoječ
informacijski sistem Zavoda (20 točk);

– zagotavljanje servisa (max 20 točk),
· (reference (10 točk),
· (možnost različnih vrst servisnih reži-

mov (kritična oprema) (5 točk),
· (zagotavljanje rezervnih delov po kon-

cu proizvodnje (5 točk);
– komercialni pogoji (max 20 točk),
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· (cena, popusti (10 točk),
· (garancijski pogoji (5 točk),
· (dobavni roki (5 točk).
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: morebitne dodatne informacije ponud-
niki lahko dobijo na podlagi pismenih zah-
tevkov, ki jih posredujejo po telefaksu šte-
vilka: 061/321-266.

Odgovore bomo ponudnikom posredo-
vali pisno v roku 48 ur.

16., 17.
ZPIZ Slovenije

Št. 08/2-99 Ob-3331
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gos-
posvetska c. 9, 4000 Kranj, faks
064/226-718.

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

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

trebno dobaviti:
a) kurilno olje – ekstra lahko,
b) srednje kurilno olje S – mazut.
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: do-
bavitelj mora zagotoviti 100% razpisane vr-
ste blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
58,000.000 SIT.

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

a) 22,000.000 SIT,
b) 36,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: od

15. 7. 1999 do 14. 7. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska
c. 9, 4000 Kranj, računovodstvo, tel.
064/282-518, faks 064/226-718.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 21. 5. 1999, med
8. in 13. uro, po enodnevni predhodni naja-
vi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR št. 51500-603-32725.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in s številko tega javnega razpisa.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 6. 1999 ob
12. uri, na naslovu: Osnovno zdravstvo Go-
renjske, Zdravstveni dom Kranj, Gospos-
vetska c. 10, 4000 Kranj, II. nadstropje,
knjižnica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti
naročila, veljavnost do 31. 7. 1999.

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

drugih dokumentih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

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

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 – po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 6. 1999 po
10. uri.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije, povezane s tem javnim
naročilom, se sprejemajo do 27. 5. 1999,
po faksu 064/226-718. Kontaktna oseba:
Milena Vinter-Šambar.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17.
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj

Št. 156/99 Ob-3210
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Centralna čistilna naprava Domža-
le-Kamnik, d.o.o., Študljanska 91, 1230
Domžale, tel. 720-550, faks 720-490.

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

3. (a) Kraj dobave: Centralna čistilna na-
prava Domžale-Kamnik, d.o.o., Študljanska
91, 1230 Domžale.

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

– atomski absorpcijski spektrometer
z možnostjo atomizacije v plamenu in
elektrotermične atomizacije v grafitni ki-
veti z avtomatskim vzorčevalnikom za
grafitno kiveto,

– razklopna enota za razklop vzorcev
– mikrovalovni sistem,

– postaja plinov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje samo za komplet-
no naročilo.

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

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

4 do 6 tednov od fiksnega naročila.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Cen-
tralna čistilna naprava Domžale-Kamnik,
d.o.o., Študljanska 91, 1230 Domžale, kon-
taktna oseba Marjeta Stražar, od 8. do 12.
ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je mogoče zahtevati prvi teden po tej
objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: znesek 10.000 SIT, način plači-
la: nakazilo na žiro račun 50120-601-30895,

LB Domžale, nakazilo za razpisno dokumen-
tacijo.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Centralna čistilna naprava
Domžale-Kamnik, d.o.o., Študljanska 91,
1230 Domžale.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 5. 1999 ob 11. uri, Centralna čistilna
naprava Domžale-Kamnik, d.o.o., Študljan-
ska 91, 1230 Domžale.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od skupne vrednosti blaga,
garancija banke, veljavnost do izbora oziro-
ma do 30 dni po odpiranju ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoji plačila – predlog
naročnika: 30% avans, 70% po dobavi.

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

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oseba s servisom v Republiki Slove-
niji, sposobnost ponudnikov: BON 1 in BON
2.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ni zahtev.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Marjeta Stražar, tel. 061/720-5505 ali
041/723-770.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
naročilu ni bila objavljena.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: neuspelega javnega razpisa ni bilo.

Centralna čistilna naprava
Domžale-Kamnik, d.o.o., Domžale

Št. 1072/99 Ob-3341
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljub-
ljana, telefaks 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: glavno skladišče jav-
nega podjetja Elektro Ljubljana, skladišča
poslovnih enot in nadzorništev.

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

Stikalne naprave S.N.:
– progovni ločilniki 1-20 kV,
– odklopni ločilniki 1-20 kV.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo na-
našale na posamezno skupino razpisanega
blaga, bodo upoštevane.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost razpisa je 74,000.000 SIT.

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

– progovni ločilniki 1-20 kV 55,500.000
SIT,
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– odklopni ločilniki 1-20 kV 18,500.000
SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
stranki se dogovorita za sukcesivno naroča-
nje s takojšnjo dobavo za obdobje 12 me-
secev po sklenitvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 12
mesecev po sklenitvi pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataša Škerjanec,
tel. 131-52-55, v sobi št. 16, na naslovu:
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 7. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun Elektro Ljubljana št.
50102-601-90004.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 31. 5. 1999 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis – Ponudba za doba-
vo stikalne naprave S.N. – Ne odpiraj!“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v četrtek 3. 6.
1999 ob 9. uri v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
56/VII v Ljubljani.

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

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: blago bo plačano sklad-
no z razpisnimi pogoji.

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

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,
ki mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

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

– BON 1, BON 2, BON 3, ne starejši od
30 dni od objave v Uradnem listu RS,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem

postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

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

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudba je veljavna
80 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo takega blaga JP Elektro Ljubljana,
– reference proizvajalca, ki se že upo-

rablja v JP Elektro Ljubljana,
– standard ISO 9000 ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 14. 5. 1999.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ga ni bilo.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1069/99 Ob-3342
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljub-
ljana, telefaks 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: glavno skladišče jav-
nega podjetja Elektro Ljubljana, skladišča
poslovnih enot in nadzorništev.

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

Izolatorji S.N. in opornice:
– izolatorji podporni, zatezni,
– opornice za podporne izolatorje.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo na-
našale na posamezno skupino razpisanega
blaga, bodo upoštevane.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost razpisa je 110,000.000 SIT.

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

– izolatorji podporni, zatezni
100,000.000 SIT,

– opornice za podporne izolatorje
10,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
stranki se dogovorita za sukcesivno naroča-
nje s takojšnjo dobavo za obdobje 12 me-
secev po sklenitvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 12
mesecev po sklenitvi pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataša Škerjanec,
tel. 131-52-55, v sobi št. 16, na naslovu:
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 7. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun Elektro Ljubljana št.
50102-601-90004.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 31. 5. 1999 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis – Ponudba za dobavo
izolatorjev S.N. in opornic – Ne odpiraj!“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo 2. 6.
1999 ob 9. uri v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
56/VII v Ljubljani.

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

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: blago bo plačano sklad-
no z razpisnimi pogoji.

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

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,
ki mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

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

– BON 1, BON 2, BON 3, ne starejši od
30 dni od objave v Uradnem listu RS,

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

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

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je ve-
ljavna 80 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
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– potrjene reference ponudnika za do-
bavo takega blaga JP Elektro Ljubljana,

– reference proizvajalca, ki se že upo-
rablja v JP Elektro Ljubljana,

– standard ISO 9000 ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 14. 5. 1999.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ga ni bilo.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1073/99 Ob-3343
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljub-
ljana, telefaks 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: glavno skladišče jav-
nega podjetja Elektro Ljubljana, skladišča
poslovnih enot in nadzorništev.

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

Kabelske TP SN/NN:
– N.N. stikalni bloki,
– S.N. stikalni bloki,
– ohišja za TP.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo na-
našale na posamezno skupino razpisanega
blaga, bodo upoštevane.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost razpisa je 138,000.000 SIT.

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

– N.N. stikalni bloki 45,000.000 SIT,
– S.N. stikalni bloki 66,000.000 SIT,
– ohišja za TP 27,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

stranki se dogovorita za sukcesivno naroča-
nje s takojšnjo dobavo za obdobje 12 me-
secev po sklenitvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 12
mesecev po sklenitvi pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataša Škerjanec,
tel. 131-52-55, v sobi št. 16, na naslovu:
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 7. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun Elektro Ljubljana št.
50102-601-90004.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 31. 5. 1999 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane

na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis – Ponudba za doba-
vo kabelske TP SN/NN – Ne odpiraj!“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v četrtek 3. 6.
1999 ob 12. uri v sejni sobi v VII. nadstrop-
ju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
56/VII v Ljubljani.

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

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: blago bo plačano sklad-
no z razpisnimi pogoji.

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

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,
ki mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

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

– BON 1, BON 2, BON 3, ne starejši od
30 dni od objave v Uradnem listu RS,

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

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

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je ve-
ljavna 80 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo takega blaga JP Elektro Ljubljana,
– reference proizvajalca, ki se že upo-

rablja v JP Elektro Ljubljana,
– standard ISO 9000 ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 14. 5. 1999.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ga ni bilo.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1070/99 Ob-3344
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljub-
ljana, telefaks 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: glavno skladišče jav-
nega podjetja Elektro Ljubljana, skladišča
poslovnih enot in nadzorništev.

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

Tokovodniki goli in polizolirani (PIV)
ter oprema za PIV:

– goli vodniki (Al-Fe 35, 70 mm2)
– polizolirani vodniki (PIV 70 mm2),
– oprema za PIV.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo na-
našale na posamezno skupino razpisanega
blaga, bodo upoštevane.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost razpisa je 77,000.000 SIT.

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

– goli vodniki (Al-Fe 35, 70 mm2)
7,000.000 SIT,

– polizolirani vodniki (PIV 70 mm2)
56,500.000 SIT,

– oprema za PIV 13,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

stranki se dogovorita za sukcesivno naroča-
nje s takojšnjo dobavo za obdobje 12 me-
secev po sklenitvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 12
mesecev po sklenitvi pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataša Škerjanec,
tel. 131-52-55, v sobi št. 16, na naslovu:
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 7. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun Elektro Ljubljana št.
50102-601-90004.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 31. 5. 1999 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

Prijava ponudnika mora biti oddana v za-
prti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis – Ponudba za doba-
vo tokovodnikov golih in polizoliranih (PIV)
ter opreme za PIV – Ne odpiraj!“.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo 2. 6.
1999 ob 12. uri v sejni sobi v VII. nadstrop-
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ju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
56/VII v Ljubljani.

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

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: blago bo plačano sklad-
no z razpisnimi pogoji.

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

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,
ki mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

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

– BON 1, BON 2, BON 3, ne starejši od
30 dni od objave v Uradnem listu RS,

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

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

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je ve-
ljavna 80 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo takega blaga JP Elektro Ljubljana,
– reference proizvajalca, ki se že upo-

rablja v JP Elektro Ljubljana,
– standard ISO 9000 ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 14. 5. 1999.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ga ni bilo.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1071/99 Ob-3345
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljub-
ljana, telefaks 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: glavno skladišče jav-
nega podjetja Elektro Ljubljana, skladišča
poslovnih enot in nadzorništev.

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

Kovinska oprema za električne vode
in TP:

– konzole pocinkane za gole vodni-
ke in polizolirane vodnike,

– valjanec pocinkani,
– oprema za transformatorske posta-

je TB 35,
– oprema za transformatorske posta-

je TB 250.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo na-
našale na posamezno skupino razpisanega
blaga, bodo upoštevane.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost razpisa je 73,000.000 SIT.

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

– konzole pocinkane za gole vodnike in
polizolirane vodnike 38,000.000 SIT,

– valjanec pocinkani 7,500.000 SIT,
– oprema za transformatorske postaje

TB 35 12,000.000 SIT,
– oprema za transformatorske postaje

TB 250 15,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

stranki se dogovorita za sukcesivno naroča-
nje s takojšnjo dobavo za obdobje 12 me-
secev po sklenitvi pogodbe.

5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 12
mesecev po sklenitvi pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataša Škerjanec,
tel. 131-52-55, v sobi št. 16, na naslovu:
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 7. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: razpisna dokumentacija bo na
razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro račun
Elektro Ljubljana št. 50102-601-90004.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 31. 5. 1999 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek 1. 6.
1999 ob 12. uri v sejni sobi v VII. nadstrop-
ju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
56/VII v Ljubljani.

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

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

nudbe: ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 5% vred-
nosti ponudbe, ne starejša od 30 dni, z veljav-
nostjo 80 dni od objave v Uradnem listu RS.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: blago bo plačano sklad-
no z razpisnimi pogoji.

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

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,
ki mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

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

– BON 1, BON 2, BON 3, ne starejši od
30 dni od objave v Uradnem listu RS,

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

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

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je ve-
ljavna 80 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

14. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za do-

bavo takega blaga JP Elektro Ljubljana,
– reference proizvajalca, ki se že upo-

rablja v JP Elektro Ljubljana,
– standard ISO 9000 ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 14. 5. 1999.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ga ni bilo.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 1068/99 Ob-3346
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljub-

ljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljub-
ljana, telefaks 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Glavarjeva 14, 1000
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: limuzinski kombi za pre-
voz oseb in stvari – 20 vozil.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost razpisa je 35,000.000 SIT.
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(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: v

skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Predvideni datum zaključne dobave:

v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataša Škerjanec,
tel. 131-52-55, v sobi št. 16, na naslovu:
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago do 7. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun Elektro Ljubljana št.
50102-601-90004.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 31. 5. 1999 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek 1. 6.
1999 ob 9. uri v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
56/VII v Ljubljani.

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

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

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: blago bo plačano sklad-
no z razpisnimi pogoji.

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

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,
ki mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

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

– BON 1, BON 2, ne starejša od 30 dni
od objave v Uradnem listu RS,

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

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

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je ve-
ljavna 80 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.

14. Merila za dodelitev naročila:
– Skupna ponudbena vrednost,
– Plačilni pogoji,
– Dobavni rok.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila
na pisne zahtevke, ki bodo naročniku pripo-
ročeno posredovane do 14. 5. 1999.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ga ni bilo.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-3397
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Logatec, Tržaška cesta 15,
Logatec, tel. 061/741-270, faks
061/742-930.

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

3. (a) Kraj dobave: Vrtec Tabor, Tržaška
cesta 150, Logatec.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pohištvena oprema igral-
nic, oprema spremljajočih prostorov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele ali skupine: da, za pohiš-
tveno opremo igralnic in za opremo sprem-
ljajočih prostorov.

(d) Ocenjena vrednost delov naročil, ki
se bodo morda oddajali posamično: pohiš-
tvena oprema igralnic 10 mio SIT, oprema
spremljajočih prostorov 6 mio SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno:
28. 6. 1999.

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

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Logatec, Oddelek za okolje in prostor
– tajništvo, Tržaška cesta 15, Logatec,
kontaktna oseba Marjetka Treven, tel.
741-270.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): po-
nudniki dvignejo razpisno dokumentacijo
proti plačilu v višini 5.000 SIT, ki jo vplačajo
na blagajni Občine ali nakažejo na ŽR štev.
50110-630-810342, namen nakazila –
“pristojbina za javni razpis – vrtec Tabor”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 5. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Logatec, Tržaška ce-
sta 15, Logatec – glavna pisarna (Darja Mli-
nar).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 5. 1999 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec.

9. 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 10% od ocenjene vrednosti del.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo v roku 60 dni od dneva dobave.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisanimi pogoji.

15.
16., 17., 18.

Občina Logatec

Št. 020-39/99-04 Ob-3404
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefak-

sa: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje
in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-73-85, telefaks 061/178-74-23.

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

3. (a) Kraj dobave: Dunajska 48 v Ljub-
ljani.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 15 terenskih vozil z na-
slednjimi tehničnimi zahtevami:

a) stalni štirikolesni pogon,
b) reduktor,
c) zapora centralnega diferenciala,
d) gume M+S,
e) servo volan,
f) kubatura do 1800 ccm,
g) najnižja oddaljenost od tal 20 cm,
h) jeklena platišča, najmanj 15’.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje le za izvedbo celotne-
ga naročila.

(č) Ocenjena vrednost najema: ocenje-
na vrednost celotnega najema za 15 teren-
skih vozil za 36 mesecev je ob eksplotaciji
30.000 kilometrov letno 46,800.000 SIT.
Ocenjena mesečna najemnina za 15 vozil
je 1,300.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: 15
dni po podpisu pogodbe na naslov naroč-
nika.

5. Predviden datum zaključka dobave:
17. 6. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, III.
nadstropje pisarna 1 - splošna služba, An-
drej Loboda.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 5. 1999, do
10. ure.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Republika Slovenija, Mini-
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strstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
1000 Ljubljana, v vložišče v II. nadstropju.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 1999, ob 14. uri v prostorih Republi-
ke Slovenije, Ministrstva za okolje in pro-
stor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, v veliki
sejni sobi v II. nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti
ponudbe z veljavnostjo 45 dni od datuma
odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: javno naročilo se
financira iz sredstev proračuna RS v skladu
z zakonom o izvrševanju proračuna RS in
sklenjeno pogodbo.

Ponudbena cena je fiksna, predplačil ni.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: najemna po-
godba.

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

– da je pravna oseba, registrirana v RS,
– da je samostojni podjetnik posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v regi-
ster samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma registra samostojnih podjetnikov)
in veljavno dovoljenje za opravljanje dejav-
nosti, za katero je registriran,

– da z njegove strani ni zakonskih ovir
oziroma prepovedi za sklenitev pogodbe,

– da je plačilno sposoben, da število blo-
kad žiro računa iz obrazca BON 2 ni večje
od 3 dni v preteklih 6 mesecih od datuma
izdaje 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 sodoščem ali predmet sod-
ne preizkave in da njegovo poslovanje ni
ustavljeno s sodno ali drugo odločbo,

– da ima poravnane vse davke in pris-
pevke,

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih treh letih niso bili obsojeni zaradi kazni-
vih dejanj v zvezi s poslovanjem,

– da ima proste tehnične in blagovne
zmogljivosti za izvedbo ponudbe.

Zahteve so podrobneje navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 17. 5. 1999
do 12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teže in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): merila
bodo otočkovana in s tem ovrednoteno s
točkami, pri čemer je za posamezno merilo
določen maksimum:

– ponudbena najemna cena 50 točk,
– izpolnitev zahtevanih tehničnih specifi-

kacij 40 točk,
– celovitost ponudbe 7 točk,

– dodatne ugodnosti iz razpisnih pogo-
jev 3 točke.

Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
zbranih točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba naročnika je Andrej
Loboda, telefon 061/17-87-385.

Ministrstvo za okolje in prostor

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

Obvestilo

Obveščamo vse ponudnike, da je bil jav-
ni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo pro-
jekta Poslovni podporni Center Kranj, Mini-
strstva za malo gospodarstvo in turizem, ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 27 z dne
16. 4. 1999, pod oznako Ob-2840, na stra-
ni 1944.

Uredništvo

Ob-3386
Razveljavitev

Telekom Slovenije, d.d., PE Celje, Lava
1, razveljavlja postopek oddaje javnih naro-
čil za izvedbo gradbenih in montažnih del
na investicijski izgradnji telekomunikacijske-
ga kabelskega omrežja (RNO, KKO, MKO)
na območju PE Celje in za izvedbo investi-
cijsko vzdrževalnih del (gradbenih in mon-
tažnih) na telekomunikacijskem kabelskem
omrežju (RNO, KKO, MKO) na območju PE
Celje, ki sta bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 7 z dne 5. 2. 1999, št.
4-1/2212/1-99, Ob-809 in Ob-810.

Telekom Slovenije, d.d.
PE Celje

Popravek
Št. 212/99 Ob-3251

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izvedbo gradbenih del, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 27 z dne 16. 4.
1999, Ob-2725, se črtata 8.(a) in 9. točka
in se pravilno glasita:

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 1999 ob 10. uri, Občina Kuzma, Kuz-
na 24, Kuzma, sejna soba.

Občina Kuzma

Št. 83/1-1999 Ob-3162
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Gornja Radgona,
Partizanska 34, tel. 069/64-860, faks
069/648-615, kontaktna oseba Marija Kuz-
ma, dr. stom.

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

3. Kraj izvedbe del: Zdravstveni dom v
Gornji Radgoni, Partizanska 34.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: sanacija
obstoječe ravne strehe na prizidku ZD
(gradbena, obrtniška in inštalacijska de-
la), podrobnejša vrsta in obseg gradbenih
del so razvidni iz razpisne dokumentacije.

Orientacijska vrednost naročila: 8,8 mio
SIT.

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

nesprejemljivost variant: variantne ali alter-
nativne ponudbe niso možne, ponudbe po
delih niso možne.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
31. 5. 1999, konec izvajanja del najpozne-
je do 30. 6. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago v taj-
ništvu ZD v Gornji Radgoni, Partizanska 34.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 30. 4. 1999
do 14. 5. 1999, od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, ki jo mora zainteresirani
ponudnik plačati na ŽR št.
51900-603-32223.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je možno
predložiti od 30. 4. 1999 do 14. 5. 1999,
do 12. ure, v tajništvo naročnika, Zdravstve-
ni dom Gornja Radgona, Partizanska 34.
Zapečatene kuverte morajo biti čitljivo oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – javni raz-
pis”, s točnim naslovom ponudnika in števil-
ko Uradnega lista RS, v katerem je bil ob-
javljen javni razpis.

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

odpiranje ponudb bo v petek, 14. 5. 1999
ob 12.30, v sejni sobi naročnika; prisotni
predstavniki ponudnikov morajo pred pri-
četkom odpiranja ponudb predsedniku stro-
kovne komisije predložiti pisno pooblastilo
firme, katero zastopajo.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe morajo ponudniki pred-
ložiti končno garancijo v višini 10% ponud-
benega zneska.

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

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:
dokumentacija o statusni, finančno poslovni
in tehnični usposobljenosti ponudnikov je
razvidna iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo več umakniti svojih ponudb po 14. 5.
1999 po 12. uri.
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15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (60%), rok izvedbe (10%), uspo-
sobljenost (10%), atestiranost materialov
(10%), reference za podobna dela v zadnjih
treh letih (10%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo obveščeni o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika do 20. 5. 1999.

17., 18.
Zdravstveni dom Gornja Radgona

Ob-3163
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: Kamno ob Soči.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija in izgradnja Kamenskega mo-
stu in priključek na G2-102.

Ocenjena vrednost del: 105,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 120 dni po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Tolmin, Ul. padlih borcev 1b, Tolmin.
Kontaktna oseba: Ljubo Mrakič, tel.
065/81-001 (faks 065/81-155), od 10. 5.
1999 naprej.

(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 10.000 SIT nakažejo ponudniki z
virmanom na ŽR, št. 52030-630-7108.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Tolmin, Ul. padlih
borcev 1b, Tolmin – tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Rekon-
strukcija in izgradnja Kamenskega mostu in
priključek na G2-102” K. K.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 6. 1999 ob
11.30, v prostorih Občine Tolmin, Ul. pad-
lih borcev 1b, Oddelek za okolje in prostor,
vodja oddelka.

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 3,000.000 SIT, 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 glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz prora-
čunskih sredstev Republike Slovenije. Na-

ročnik bo plačal opravljena dela v rokih pla-
čil, navedenih v zakonu o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) in
na njegovi podlagi izdanih podzakonskih ak-
tih in v skladu z zakonom o popotresni ob-
novi objektov in spodbujanju razvoja v Po-
sočju (Ur. l. RS, št. 47/98 in 67/98).

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in 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, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Du-
šan Pirc, gr. teh., Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-83-00,
GSM 041/652-691, od 10. 5. 1999 dalje.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa, je 15 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

17., 18.
Občina Tolmin

Ob-3164
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Postojna, Ljubljanska 4,
6230 Postojna, faks 067/280-780.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va in rekonstrukcija vodovoda Ravbar-
komanda–Kalič.

Ocenjena vrednost: 10,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.

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

končanja del ali čas izvedbe: druga polovi-
ca leta 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postoj-
na, kont. oseba Zora Obreza, tel.
067/280-732.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: petek, 14. 5.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, s položnico na
žiro račun, št. 52200-630-61215, Občina
Postojna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponedeljek, 31. 5.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Postojna, Ljubljan-
ska 4, 6230 Postojna, v zapečateni kuverti
s pripisom “Ne odpiraj – ponudba, vodovod
Ravbarkomanda–Kalič”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda, 2. 6. 1999 ob 13. uri, Postojna, Trg
padlih borcev 5, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo za re-
snost ponudbe v višini 10% od ocenjene
vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v pogod-
bi kot obvezni sestavini razpisne dokumen-
tacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudbe.

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

– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena, pri čemer najnižja

cena še ne predstavlja najugodnejše po-
nudbe,

– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju podobnih del,
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika,
– rok izvedbe,
– opcija ponudbe,
– možnost in pogoji kreditiranja,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico naroči-
ti manjši obseg del od razpisanega, ali od-
stopiti od pogodbe, kolikor se izkaže, da
ne more zagotoviti sredstev za pokritje po-
godbenega zneska. V obeh primerih po-
nudniki nimajo pravice do odškodnine iz
tega naslova.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje do 24. 6. 1999.

17., 18.
Občina Postojna

Ob-3165
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Postojna, Ljubljanska 4,
6230 Postojna, faks 067/280-780.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: ojači-
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tev in rekonstrukcija vodovoda Hrušev-
je, I. faza, povezava Korotan–Hruševje.

Ocenjena vrednost: 40,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.

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

končanja del ali čas izvedbe: druga polovi-
ca leta 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postoj-
na, kont. oseba Zora Obreza, tel.
067/280-732.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: petek, 14. 5.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, s položnico na
žiro račun, št. 52200-630-61215, Občina
Postojna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponedeljek, 31. 5.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Postojna, tajništvo,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna, v zapečateni
kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba,
vodovod Hruševje”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda, 2. 6. 1999 ob 12. uri, Postojna, Trg
padlih borcev 5, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti garancijo za re-
snost ponudbe v višini 10% od ocenjene
vrednosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v pogod-
bi kot obvezni sestavini razpisne dokumen-
tacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo za priznanje spo-
sobnosti predložiti k ponudbi dokumenta-
cijo in dokazila, zahtevana z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudbe.

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

– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena, pri čemer najnižja

cena še ne predstavlja najugodnejše po-
nudbe,

– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju podobnih del,
– usposobljenost in sposobnost ponud-

nika,
– rok izvedbe,
– opcija ponudbe,

– možnost in pogoji kreditiranja,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico naroči-
ti manjši obseg del od razpisanega, ali od-
stopiti od pogodbe, kolikor se izkaže, da
ne more zagotoviti sredstev za pokritje po-
godbenega zneska. V obeh primerih po-
nudniki nimajo pravice do odškodnine iz
tega naslova.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje do 24. 6. 1999.

17., 18.
Občina Postojna

Št. 031-03/99-852 Ob-3166
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Trnovska vas, Trnovska vas
42, Trnovska vas, 062/757-166.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Tr-
novska vas.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
vitvena dela na odsekih občinskih cest
in javnih potreb na demografskem ob-
močju Občine Trnovska vas.

Orientacijska vrednost: 25,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

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

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

nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

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

končanja del ali čas izvedbe: avgust 1999–
september 1999, 30 delovnih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Trnovska vas, Trnovska vas 42, Trnov-
ska vas.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virmanski na-
log: Občina Trnovska vas, ŽR
52400-630-20876.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 5. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Trnovska vas, Tr-
novska vas 42, Trnovska vas.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 5. 1999 ob 15. uri, Občina Trnovska
vas, Trnovska vas 42.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: plačilo po situacijah – mesečne in
končna, rok plačila 60 dni od dneva izsta-
vitve.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolniti vse pogoje, kateri
so navedeni v razpisni dokumentaciji, kate-
ro prevzame vsaki ponudnik.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 5. 1999 do
11. ure.

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

– ponudbena cena 50%,
– reference ponudnika 20%,
– rok dokončanja del 10%,
– garancijski rok 5%,
– ugodnejši plačilni pogoji 10%,
– ostale ugodnosti 5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih in drugih razlogov.

17., 18.
Občina Trnovska vas

Št. 34404-1/99 Ob-3167
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slovenskih Goricah, tel.
062/727-346, faks 062/727-352.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Lenart, ob-
močja naselij: Žitence, Dražen vrh, Črm-
ljenšak, Selce, Zamarkova, Lormanje, Še-
tarova, Zg. Senarska, Sv. Trojica.

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

– modernizacija in rekonstrukcija lo-
kalne ceste št. 203-490 Žitence–Dra-
žen Vrh–Zg. Velka, na neasfaltiranem
delu na območju KS Sveti Jurij (Leke-
žič–Simonič), v dolžini 2257 m, v orien-
tacijski vrednosti 25,000.000 SIT,

– modernizacija in rekonstrukcija lo-
kalne ceste št. 203-410 Biš–Črmlja–
(Črmljenšak)–Selce, na neasfaltiranem
delu na območju KS Voličina–(Selčka
graba), v dolžini 2000 m in v orientacijski
vrednosti 24,000.000 SIT,

– rekonstrukcija lokalne ceste št.
203-181 Lormanje–Voličina–Selce–
(Rogoznica)–Janežovci, na odseku Lor-
manje (od križišča z državno glavno ce-
sto) v smeri proti Šetarovi, v dolžini
2500 m in v orientacijski vrednosti
23,000.000 SIT,

– rekonstrukcija lokalne ceste št.
203-110 Zg. Senarska–(Sv. Trojica)–Zg.
Porčič–Sp. Žerjavci–Zg. Ročica, na od-
seku od križišča z regionalno cesto
R1-229 v Zg. Senarski do križišča z dru-
go lokalno cesto v Zg. Porčiču, v dolžini
2000 m in v orientacijski vrednosti
20,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost del skupaj:
92,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela, ki so predmet javnega naročila (za
vse štiri ceste) v kompletu; ne morejo ponu-
diti izvajanja del za posamezno cesto.
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(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantnih rešitev ni.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 10. 6. 1999–
30. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Lenart, Trg osvoboditve 7, sodelavci
za področje gospodarske infrastrukture (Vin-
ko Kramberger, soba 29/II, ali Silvo Sla-
ček, soba 19/I).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanom na
žiro račun Občine Lenart, št.
51850-630-25659.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 1999 do 12. ure,
ne glede na način dostave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Lenart, Trg osvobo-
ditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah,
soba 29/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 1999 ob 9. uri, Občina Lenart, Trg
osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih
Goricah, soba 21/I.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
nepreklicna bančna garancija na prvi poziv
za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti
ponujenih del, ki mora veljati 45 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:
plačilo po mesečnih situacijah v roku 60 dni
od uradnega prejema situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora priložiti k ponudbi ustrezna
dokazila in izjave, med njimi tudi ustrezne
reference za že izvedena dela s primerno
zahtevnostjo in številom, kot je določeno v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 6. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): po-
nudbena cena ob upoštevanju fiksnih cen
v času pogodbenega roka (70% delež),
reference ponudnika na večjih podobnih
delih (20% delež), plačilni pogoji – več kot
60 dnevni odlog plačila brez obresti (10%
delež).

Točke po posameznem merilu se pon-
derirajo s spredaj navedenimi deleži.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih in drugih razlogov. V
obeh primerih ponudniki nimajo pravice do
odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Lenart

Št. 66/99 Ob-3168
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257
Pivka, faks 067/571-393.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine
Pivka.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: redna
in občasna vzdrževalna dela, zimska
vzdrževalna dela ter dela na odvodnja-
vanju, na objektih in cestni signalizaciji
gozdnih cest na območju Občine Pivka.

Orientacijska vrednost razpisanih del za
leto 1999 je 12,000.000 SIT. Investitor si
pridržuje pravico spremeniti količinski in fi-
nančni obseg del kot je razpisan, glede na
pridobitev in terminski pritok sredstev (re-
publiška sredstva, pristojbina, sredstva lo-
kalnih skupnosti...). Izvajalec v tem primeru
ni upravičen do odškodninskega zahtevka.

(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 in
obseg del je po dogovoru in v skladu z
razpoložljivimi sredstvi.

Dela se izvajajo po letnem planu vzdrže-
vanja gozdnih cest za leto 1999, po naroči-
lu ZGS – OE Postojna oziroma ZGS – OE
Sežana.

Zaključek razpisanih rednih in občasnih
vzdrževalnih del je 30. 11. 1999; dela na
odvodnjavanju, na objektih in cestni signali-
zaciji, se mora zaključiti do 15. 10. 1999;
zimsko vzdrževanje se opravlja do 20. 12.
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, tel.
067/571-609, faks 067/571-393; v taj-
ništvu Zavoda za gozdove RS, OE Sežana,
Partizanska 49, 6210 Sežana, tel.
067/32-461 in 32-490 in Zavod za gozdo-
ve RS, OE Postojna, Vojkova 9, 6230 Po-
stojna, tel. 067/27-006-11.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 14. 5. 1999
do 10. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 5. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska
5, 6257 Pivka, s pripisom “Ne odpiraj –
ponudba za vzdrževanje gozdnih cest v letu
1999, v zasebnem in družbenem sektorju v
Občini Pivka”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 5. 1999 ob 10. uri, Občina Pivka, Ko-
lodvorska 5, Pivka (sejna soba).

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:

plačila po začasnih mesečnih situacijah v
roku do 60 dni od dneva izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisa-
na dela z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo v okviru razpisanih del in razpoložlji-
vih finančnih sredstvih.

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: 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): refe-
rence in strokovna usposobljenost za po-
dročje in obseg razpisanih del, ponudbene
cene za enote, strojne in delovne kapacite-
te, plačilni roki in možnosti ter pogoji more-
bitnega odloga plačila, kakor tudi druge mo-
rebitne ugodnosti. Komisija bo uporabila na-
slednja merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika za izvedbo razpisanih del: reference
30%, cena 60%, kreditiranje 10%. Pridržu-
jemo si pravico izbire posameznega izvajal-
ca del za posamezno OE – ZGS.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe,
ki ima najnižjo ceno, temveč prosto presojo
o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu
z merili.

17., 18.
Občina Pivka

Št. 41404-1/99 Ob-3169
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Murska Sobota, Kar-
doševa 2, 9000 Murska Sobota, faks
069/21-861.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: pri-
zidava vrtca pri Podružnični osnovni šoli
Krog. Ocenjena vrednost del znaša
35,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek junij
1999, rok dokončanja 20. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Murska Sobota, II. nadstrop-
je, soba št. 20, pri Jožici Viher.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51900-630-76001.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 5. 1999 ob 13. uri.
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10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v znesku 10% od ocenje-
ne vrednosti investicije, v veljavnosti 60 dni
od odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni od nastanka dolžniško-upniškega
razmerja oziroma izstavitve situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: vsaka pravna ali fizična
oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je
predmet razpisa in ima za opravljanje dejav-
nosti vsa predpisana dovoljenja.

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:
izpolnitev zakonskih pogojev za izvedbo jav-
nega naročila; dokazila o finančni sposob-
nosti, poravnanih obveznosti in zakonitem
poslovanju, zagotovila o kadrih, opremlje-
nost in prostih kapacitetah, potrebnih za iz-
vedbo javnega naročila in drugi pogoji, do-
ločeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 5. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izpol-
nitev formalnih pogojev (izključitveni po-
goj); popolnost ponudbe; ponudbena ce-
na in plačilni pogoji; morebitni krajši rok
izvedbe, reference pri sorodnih delih; re-
ference pri sorodnih delih v kompleksu na-
ročnika in morebitne druge ugodnosti po-
nudnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Nada
Cvetko-Török, u.dipl.inž.gr. in Jože Stvar-
nik na tel. 069/31-000.

17., 18.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 2-24/99 Ob-3170
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad občine Postojna,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna, faks
067/280-700.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Po-
stojna.

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

– obnova oziroma izdelava novih ko-
palnic. Ocenjena vrednost del je
4,300.000 SIT,

– mizarsko-pleskarska dela v stano-
vanjih. Ocenjena vrednost del je
5,200.000 SIT.

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

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: po-
trebno dokumentacijo pridobi investitor.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora bi-

ti izdelana po zahtevah razpisne doku-
mentacije, variantne ponudbe niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po podpisu pogodbe, zaključek predpisan
s pogodbo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sta-
novanjska, d.o.o., Postojna, Volaričeva 5,
6230 Postojna, tel. 067/200-702, faks
067/200-700, kontaktna oseba Damjan Va-
lenčič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
razpisa vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
do vključno 14. 5. 1999 do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za vsak sklop
posebej, z virmanskim nalogom ali položni-
co, na ŽR Stanovanjska, d.o.o., Postojna,
št. 52200-601-15479.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene do petka, 21. 5.
1999 do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine
Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna,
pisarna št. 6. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene s pripisom “Ponudba –
ne odpiraj”, z navedbo predmeta javnega
naročila. Na kuverti mora biti popoln naslov
ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v petek, 21. 5. 1999 ob 14. uri, na naslo-
vu: Stanovanjski sklad občine Postojna,
Ljubljanska c. 4, pisarna št. 6.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog v višini 10% ponudbene vred-
nosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z določili posebnih razpisnih pogo-
jev.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: izbrani ponudnik skle-
ne z naročnikom pogodbo o izvedbi del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba,
ki mora biti registrirana in izpolnjevati finanč-
ne, poslovne in tehnične sposobnosti po
odredbi o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.

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

– ponudbena cena (35 točk),
– reference ponudnika (15 točk),
– garancijski rok za izvedena dela (15

točk),
– rok izvedbe (15 točk),

– ugodnejši plačilni pogoji (10 točk),
– ostale ugodnosti (10 točk).
Največje število točk je 100. Najcenejši

ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
Najugodnejša ponudba je tista, ki zbere

največje število točk.
Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-

ni o izidu javnega naročila: ponudniki bodo
o izidu javnega naročila obveščeni najka-
sneje do 11. 6. 1999.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije o javnem naročilu na naslovu: Stano-
vanjska, d.o.o., Postojna, Volaričeva 5, pri
Damjanu Valenčiču, tel. 067/200-702.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do odškodnine iz tega naslova.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o javnem naroči-
lu ni bila objavljena.

18.
Stanovanjski sklad občine Postojna

Št. 34404/00001/99 Ob-3183
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občine Bloke, Nova vas 4a, 1385
Nova vas, tel. 061/798-048, faks
061/798-048.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vzdr-
ževanje gozdnih cest na območju Obči-
ne Bloke.

Orientacijska vrednost vzdrževalnih del:
2,450.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek maj
1999, zaključek december 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Bloke, Jožica Anzeljc, Nova vas 4a,
Nova vas.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (pokritje material-
nih stroškov) na ŽR št. 50160-630-810358
- Agencija za plačilni promet Cerknica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti: najkasneje do 21. 5. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Bloke, Nova vas 4a,
1385 Nova vas.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
Vzdrževanje gozdnih cest”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponud-
be: 21. 5. 1999 ob 12. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
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snost ponudbe, če so v tem postopku zah-
tevana: za zavarovanje resnosti ponudbe
mora ponudnik predložiti bančno garancijo
v višini 10% orientacijske vrednosti. Banč-
na garancija mora biti brezpogojna, plačlji-
va na prvi poziv in glasiti na naročnika.
Bančna garancija se neizbranim ponudni-
kom vrne v dveh dneh po izboru ponudni-
ka, izbranemu ponudniku pa dva dni po
veljavnosti pogodbe.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: plači-
lo na podlagi izstavljene situacije v zakon-
skem roku.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisa-
na dela z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu priznana sposobnost: za
priznavanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo navedeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 90 dni od dneva objave tega razpisa.

20. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe naročil - 21. člen ZJN): ce-
na, plačilni pogoji, reference in druga meri-
la, navedena v razpisni dokumentaciji.

16.,17., 18.
Občina Bloke

Št. 34400-001/99 Ob-3201
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Benedikt, Benedikt 16/a,
2234 Benedikt, tel. 062/731-423, faks
062/729-05-81.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Benedikt,
območja naselij: Ihova, Trstenik, Ženjak,
Froleh, Verjane, Trotkova, Negovski Vrh,
Štajngrova.

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

– modernizacija in rekonstrukcija jav-
ne poti št. 704-721 Trotkova–Negovski
Vrh–Štajngrova v dolžini 883 m in v orien-
tacijski vrednosti 13,500.000 SIT,

– modernizacija in rekonstrukcija lo-
kalne ceste št. 203-311 Zgornji Porčič–
Ženjak–Benediški Vrh–Froleh v dolžini
613 m in v orientacijski vrednosti
9,300.000 SIT,

– modernizacija in rekonstrukcija jav-
ne poti št. 704-782 Ihova–Trstenik v dol-
žini 946 m in v orientacijski vrednosti
14,300.000 SIT.

Ocenjena vrednost del skupaj:
37,100.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela, ki so predmet javnega naročila (za
vse tri ceste) v kompletu; ne morejo ponudi-
ti izvajanja del za posamezno cesto.

(c)

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantnih rešitev ni.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 30. 6.
1999 do 30. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Obči-
na Benedikt, Benedikt 16/a, 2234 Benedikt.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun Občine Benedikt, št.
51850-630-26037.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 1999 do 12. ure,
ne glede na način dobave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Benedikt, Benedikt
16/a, 2234 Benedikt.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 1999 ob 12. uri, Občina Benedikt,
Benedikt 16/a, 2234 Benedikt.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: nepreklicna bančna garancija na prvi
poziv za resnost ponudbe v višini 5% vred-
nosti ponujenih del, ki mora veljati 45 dni
po sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po mesečnih situacijah v roku 60 dni
od uradnega prejema situacije.

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

način uporabe meril (21. člen ZJN): komisi-
ja bo pri izbiri upoštevala vsa merila, zato ni
nujno, da je najnižja cena pogoj za izbiro
najugodnejšega ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse ostale informacije za izdelavo po-
nudbe so na voljo vsak delovni dan od 8. do
10. ure v prostorih Občine Benedikt, Bene-
dikt 16/a, 2234 Benedikt.

17., 18.
Občina Benedikt

Št. 34401-0005/99 Ob-3202
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
1295 Ivančna Gorica, faks 061/777-697.

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

3. Kraj izvedbe del: posamezni odseki
lokalnih in krajevnih cest v krajevnih skup-
nostih Občine Ivančna Gorica, ki bodo do-
končno opredeljeni z zagotovitvijo sredstev
krajevnih skupnosti.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: strojno
in ročno asfaltiranje in preplastitev po-
sameznih odsekov cest ter postavljanje
prometne signalizacije.

Skupna  dolžina  vseh  odsekov  je  ca.
15 km. Dela bodo oddana v celoti.

Ocenjena vrednost naročila znaša
50,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-

nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela po posameznih postavkah, ki so
predmet javnega naročila v celoti. Ponudni-
ki se ne morejo prijaviti za izvajanje posa-
meznih delov iz 4. (a) točke.

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

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki lahko po-
nudijo samo osnovno ponudbo. V primeru,
da ponudnik ponudi še variantno ponudbo
se le-ta ne bo upoštevala.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: datum pričet-
ka 1. 6. 1999, datum dokončanja 31. 12.
1999. V primeru, da se vsa dela dogovorje-
na z aneksi k osnovni pogodbi ne bodo
opravila do konca leta 1999, pa se bodo
dokončala do konca meseca maja 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna
Gorica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 21. 5. 1999
vsak delovni dan od 8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR št.
50130-630-810293.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ivančna Gorica, So-
kolska 8, Ivančna Gorica, tajništvo. Ponud-
nik je dolžan poskrbeti, da bodo tudi po-
nudbe po pošti prispele v tajništvo Občine
Ivančna Gorica do 31. 5. 1999 do 8.30.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 1999, v prostorih Občine Ivančna
Gorica,  Sokolska  8,  Ivančna  Gorica,  ob
9. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 1,000.000 SIT, veljavnost do 31. 12.
1999.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja in roki so določeni v razpi-
sni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev gradbene po-
godbe in aneksov za vsak posamezni odsek
ceste.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti morajo ponudniki
v svoji ponudbi predložiti dokumentacijo in
dokazila, ki so zahtevana v razpisnih doku-
mentacijah.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 6. 1999.

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

1. ponudbena cena,
2. reference pri tovrstnih delih,



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 30-31 / 30. 4. 1999 / Stran 2129

3. fiksnost cen,
4. opcija ponudbe,
5. način plačila,
6. druge ugodnosti.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudnik prejme za ponudbeno ceno 40
točk, za reference pri tovrstnih delih 20
točk, fiksnost cen 10 točk, opcije ponudbe
10 točk, način plačila 5 točk, druge ugod-
nosti 15 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico naročiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-
piti od pogodbe, kolikor se izkaže, da ne
more zagotoviti sredstev za pokrivanje
stroškov pogodbenega zneska. V obeh pri-
merih ponudniki nimajo pravice do odškod-
nine iz tega naslova.

17., 18.
Občina Ivančna Gorica

Št. 2/99 Ob-3213
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Nova Gorica, Kidričeva 34,
5000 Nova Gorica, tel. 065/135-890, faks
065/23-305.

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

3. Kraj izvedbe del: Nova Gorica, Tru-
barjeva 5 – objekt centralna kuhinja.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija centralne kuhinje Vrtca Nova
Gorica.

Ocenjena vrednost rekonstrukcije z
opremo je 40,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: za ponujena dela
obstaja samo ena varianta.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 30 koledar-
skih dni, začetek 10. julija 1999, zaključek
10. avgusta 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vr-
tec Nova Gorica, tajništvo, Kidričeva 34,
5000 Nova Gorica. Dokumentacija bo na
razpolago od 5. 5. 1999 dalje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 5. 5. 1999 do
10. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmanski na-
log: Vrtec Nova Gorica, ŽR
52000-603-30400.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Vrtec Nova Gorica, tajniš-
tvo, Kidričeva 34, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 6. 1999 ob 12.30 v kabinetu Centralne-
ga vrtca na Trubarjevi 5 v Novi Gorici.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe mora ponudnik priložiti
BON 1, BON 2, BON 3.

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

način plačevanja z roki je določen v razpisni
dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti ponudbi dokumentacijo in dokazi-
la, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 10. 6. 1999.

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

Cena ni edino merilo pri izbiri. Naročnik
si pridržuje pravico, da ne izbere nikogar od
ponudnikov.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico naročati
manjši obseg od razpisanega ali odstopiti
od pogodbe, kolikor se izkaže, da ne more
zagotoviti sredstev za pokritje pogodbenega
zneska. V obeh primerih ponudniki nimajo
pravice do odškodnine iz tega naslova.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne.

18.
Vrtec Nova Gorica

Št. 114/99 Ob-3214
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Cerkno, 5282 Cerk-
no, Bevkova 26, faks 065/75-790.

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

3. Kraj izvedbe del: Osnovna šola Cerk-
no.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: zame-
njava strešne kritine v vrednosti
25,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: kupola da ali ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

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

končanja del ali čas izvedbe: začetek 15. 6.
1999, dokončanje 15. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Cerkno, kontaktna oseba ravna-
telj Zorko Velikanje, tel. 173-900.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom na
žiro račun: 52020-603-30741.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 5. 1999.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Osnovna šola Cerkno, Bev-
kova 26.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 5. 1999 ob 10. uri v pisarni ravnatelja.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
javno naročilo se financira v skladu z zako-
nom o zavodih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
izvajalcem sklenil pismeno pogodbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: za priznanje sposobnosti mora po-
nudnik predložiti dokumentacijo, navede-
no v navodilih ponudnikom iz razpisne do-
kumentacije.

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

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

1. cena,
2. reference,
3. vrsta in kvaliteta materialov,
4. rok izvedbe,
5. plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije v zvezi z javnim naroči-
lom lahko dobite na naslovu: Osnovna šola
Cerkno, Bevkova 26, Cerkno, kontaktna
oseba Zorko Velikanje, tel. 065/173-900.

17., 18.
Osnovna šola Cerkno

Ob-3256
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Celje, Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje, faks
063/441-800 in Energetika Celje, j.p.,
d.o.o., Škapinova 1a, 3000 Celje, faks
063/425-33-60.

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

3. Kraj izvedbe del: Mestna občina Ce-
lje, Celje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija GTP Otok II.

Ocenjena vrednost izvedbe del je
25,000.000 SIT.

Ponudniki morajo podati ponudbo za ce-
lotna razpisana dela.

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

nesprejemljivost variant: ponudbe morajo bi-
ti podane po osnovnem popisu na predlo-
ženih popisnih listih in v skladu z razpisno
dokumentacijo.

(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:
1. 7. 1999, konec del: 31. 8. 1999 (vključ-
no z uspešno izvedenim tehničnim pregle-
dom – odpravljene napake, ugotovljene po
zapisniku o tehničnem pregledu).

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Energetika Celje, j.p., d.o.o., Škapinova 1a,
3000 Celje, Investicijsko tehnični sektor,
Aleš Dolžan, soba št. 12, II. nadstropje ali
Bojan Strašek, soba št. 11, II. nadstropje.
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Ob prevzemu razpisne dokumentacije
morajo ponudniki predložiti potrdilo o vpla-
čilu stroškov razpisne dokumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva te obja-
ve, pa do vključno 7. 5. 1999, vsak delovni
dan med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
Energetike Celje, št. 50700-601-105240,
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, enota Celje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti, ne glede na način posredovanja,
najkasneje do 21. 5. 1999 do 12. ure.

Tudi v primeru oddaje ponudbe priporo-
čeno po pošti je merodajen rok prispetja
ponudbe, na naslov: Energetika Celje, j.p.,
d.o.o. in ne rok oddaje po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Energetika Celje, j.p.,
d.o.o., Škapinova 1a, 3000 Celje, tajništvo
Mateja Fideršek, osebna predaja, lahko pa
jih posredujejo tudi priporočeno po pošti na
isti naslov.

Ponudbe morajo biti zapečatene, z ja-
sno označenim napisom: “Ne odpiraj – po-
nudba za javni razpis” z navedbo vsebine
javnega razpisa. Na hrbtni strani mora biti
označen naziv in naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 24. 5.
1999, ob 10. uri, v prostorih Mestne obči-
ne Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27, 3000 Celje, v sejni sobi, II. nadstropje.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
predložiti strokovni komisij pooblastila za za-
stopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo v okviru ponudbene do-
kumentacije predložiti za zavarovanje resno-
sti ponudbe veljavno bančno garancijo ali
podpisan akceptni nalog z dovoljenjem za
njegovo vnovčitev, v višini 10% od ponud-
bene vrednosti.

Naročnik bo bančno garancijo (akceptni
nalog) vnovčil v primeru, če izbrani izvajalec
ne podpiše pogodbe o izvajanju oziroma,
če ponudnik umakne ponudbo po dovolje-
nem roku. Ponudnikom, ki ne bodo izbrani,
se dokument zavarovanja vrne takoj po prav-
nomočni veljavnosti javnega razpisa, izbra-
nemu ponudniku pa ob podpisu pogodbe o
izvajanju.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačevanje bo v skladu z navodili o izvrševa-
nju zakona o izvrševanju proračuna Repub-
like Slovenije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik sklene po-
godbo z izbranim najugodnejšim ponudni-
kom.

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:
vrsta in vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje izpolnjevanja po-

gojev in sposobnosti, je opredeljena v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: v skladu z 28. čle-
nom ZJN, oziroma po roku za oddajo po-
nudb. Če ponudnik po tem datumu umakne
svojo ponudbo, lahko naročnik vnovči banč-
no garancijo (akceptni nalog), kot instrument
zavarovanja resnosti ponudbe.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– naročnik si pridružuje pravico spre-
membe fizičnega in finančnega obsega jav-
nega naročila z ozirom na razpoložljiva fi-
nančna sredstva ali zaradi drugih vzrokov in
spremenjenih okoliščin oziroma odstopiti od
oddaje del ali podpisa pogodbe. V nobe-
nem primeru ponudniki nimajo pravice do
uveljavljanja odškodnine iz tega naslova,

– naročnik ni dolžan oddati naročila naj-
cenejšemu ponudniku, pridržuje pa si tudi
pravico, da dela ne odda nobenemu ponud-
niku,

– pri ocenjevanju ponudb bo upošteva-
na zaščita domačih ponudnikov v zakonski
višini,

– dodatni tehnični pogoji bodo sestavni del
tehničnega dela razpisne dokumentacije,

– ponudniki lahko opravijo vpogled v ce-
lotno projektno dokumentacijo, na naslovu:
Energetika Celje, j.p., d.o.o., Škapinova 1a,
3000 Celje, do 14. 5. 1999 vsak delovni
dan med 8. in 10. uro, pri Alešu Dolžanu,
tel. 425-33-21 ali Bojanu Strašku na tel.
425-33-22.

17., 18.
Mestna občina Celje

Komunalna direkcija in
Energetika Celje, j.p., d.o.o.

Ob-3267
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Tolmin,
d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin,
065/181-930, faks 065/81-025.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: kanalizaci-
ja Bovec K4A, K4D in K4E.

Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del: 28,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumenta-
ciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: prevdiden pri-
četek del je september 1999, dokončanje
najkasneje 15. decembra 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Tolmin, d.d., tajništvo, Bojana Biz-
jak, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 11. maja 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 14.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Komu-
nale Tolmin, št. 52030-601-11763 s pripi-
som “Kanalizacija Bovec”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 1. junija 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Tolmin, d.d., taj-
ništvo, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 1. junija ob 12.
uri na sedežu podjetja Komunala Tolmin.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva akceptni
nalog v višini 10% ocenjene vrednosti del,
ki mora veljati do izbire ponudnika.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente v skla-
du z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97) in v skladu z razpisno
dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 1. juniju 1999.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– Komunala Tolmin, d.d., – Sovdat Da-
vorin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, tel. in
faks 065/181-930 in 065/81-025,

– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 10 dni po odpiranju ponudb,

– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-
piti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17., 18.
Komunala, d.d., Tolmin

Ob-3268
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Tolmin,
d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin,
065/181-930, faks 065/81-025.

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

3. Kraj izvedbe del: Sela nad Podmel-
cem.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: črpališče
Sela nad Podmelcem.
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Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del: 9,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: prevdiden pri-
četek del je september 1999, dokončanje
najkasneje 15. oktobra 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Tolmin, d.d., tajništvo, Bojana Biz-
jak, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 11. maja 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT z virmanskim na-
logom ali položnico na žiro račun Komunale
Tolmin, št. 52030-601-11763 s pripisom
za “razpisno dokumentacijo Sela nad Pod-
melcem”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 1. junija 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Tolmin, d.d., taj-
ništvo, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 1. junija ob
12.30 uri na sedežu podjetja Komunala
Tolmin.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva akceptni
nalog v višini 10% ocenjene vrednosti del,
ki mora veljati do izbire ponudnika.

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

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente v skla-
du z odredbo o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97) in v skladu z razpisno
dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 1. juniju 1999.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– Komunala Tolmin, d.d., – Sovdat Da-
vorin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, tel. in
faks 065/181-930 in 065/81-025,

– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 10 dni po odpiranju ponudb,

– naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-

piti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17., 18.
Komunala, d.d., Tolmin

Št. 346/99 Ob-3269
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, telefaks
061/143-12-54.

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

3. Kraj izvedbe del: pritličje Kliničnega
oddelka za travmatologijo, Njegoševa ulica
4, SPS Kirurške klinike Kliničnega centra
Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija RTG prostorov v pritličju Klinične-
ga oddelka za travmatologijo SPS Ki-
rurška klinika, Kliničnega centra
Ljubljana, Njegoševa ulica 4.

Ocenjena vrednost naročila: 15 mio SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik mora oddati po-
nudbo kot celoto.

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

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

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

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
10. 6. 1999, končanje del 10. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
mercialni sektor Kliničnega centra v Ljublja-
ni, Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadstrop-
je soba 40, vsak delovni dan med 9. in 12.
uro.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT, ki jih ponudnik
plača neposredno pred dvigom razpisne do-
kumentacije na blagajni Kliničnega centra,
Bohoričeva 28, vsak delovni dan med 9. in
12. uro.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. maj 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komercialni sektor, Klinični
center Ljubljana, Poljanski nasip 58, I. nad-
stropje, soba 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 5. 1999 ob 12. uri, v predavalnici II.,
pritličje glavne stavbe Kliničnega centra v
Ljubljani, Zaloška cesta 7, Ljubljana.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu s pogodbo, ki je sestavni del razpi-
sne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zakonom o gospodarskih družbah.

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

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

– ponudbena cena – 70%,
– reference – 30%.
16.
17. Datum predhodne objave namere o

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

18.
Klinični center Ljubljana

Št. 77/99 Ob-3270
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Narodna galerija, Puharjeva 9, 1000
Ljubljana, faks 061/126-31-38.

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

3. Kraj izvedbe del: Puharjeva 9, 1000
Ljubljana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del, komunalnih priključkov in opreme
po sistemu “funkcionalni ključ” za sred-
nji povezovalni člen Narodne galerije.

Ocenjena vrednost celote znaša po in-
vesticijskem programu 570,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: za ponujena dela
obstaja samo ena varianta,

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del v
roku 30 dni po podpisu pogodbe in dokon-
čanje v 15 mesecih.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zil
Inženiring, d.d., Ljubljana, Kersnikova 10,
1000 Ljubljana, vložišče (med 8. in 14. uro),
tel. 061/133-50-40, faks 061/318-689,
kontaktna oseba je Magda Baumgartner.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do petnajstega dne
po tej objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo ob priložitvi potrdi-
la o plačilu 80.000 SIT nevračljivega zne-
ska na žiro račun Narodna galerija, Puharje-
va 9, Ljubljana, št. 50100-603-40141.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo prispeti
s priporočeno pošto ali biti osebno prineše-
ne najkasneje do 31. 5. 1999 do 10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Narodna galerija, Puharjeva
9, 1000 Ljubljana, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za srednji povezovalni člen Narodne galeri-
je”. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 31. 5. 1999
ob 1.1 uri v sejni sobi naročnika Narodna
galerija, Puharjeva 9, Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe mora ponudnik predlo-
žiti bančno garancijo prvorazredne banke v
višini 10% ponudbene vrednosti.

Trajanje garancije 60 dni po sprejetju
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo delo oddal
v celoti s pogodbo enemu izvajalcu, ta pa
lahko posamezna dela odda podizvajalcem,
ki pa jih mora navesti v ponudbi.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna 60 dni po predložitvi.

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

– ponudbena cena,
– reference ponudnika, kadri,
– rok dokončanja del,
– garancijski rok,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah,

– primerjava tehničnega in finančnega
dela ponudbe po točkovnem delu,

– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
Cena ni edino merilo po izbiri. Naročnik

si pridržuje pravico, da ne izbere nikogar od
ponudnikov.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na pisna
vprašanja, naslovljena na Zil Inženiring, d.d.,
Ljubljana, Kesnikova 10, 1000 Ljubljana, z
navedbo šifre Narodna galerija / II. faza –
srednji povezovalni člen (kontaktna oseba
Dušan Prešeren, univ. dipl. inž. gr.) do 15
dni pred oddajo ponudb. Pisne odgovore
prejmejo vsi ponudniki, ki so dvignili razpi-
sno dokumentacijo.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: ga ni bilo.

Narodna galerija

Št. 26/99 Ob-3215
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Ljubljana Center, Ljubljana, Po-
ljanska c. 12, p.p., 2037, tel. 131-03-19,
faks 132-60-90.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN – razpis
brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Vrtec Ljubljana Cen-
ter, Poljanska c. 12, Ljubljana, Enota Vod-
mat, Korytkova 24.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
beno obrtniška in instalacijska dela pri
adaptaciji sanitarij.

Ocenjena vrednost celote je 11 mio SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja za vsa razpisana
dela skupaj.

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

končanja del ali čas izvedbe: 1. julij 1999
do 23. avgust 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vr-
tec Ljubljana Center, Poljanska c. 12, Ljub-
ljana – tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. maj 1999 od
10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, virmansko na
račun 50100-603-40568, sklic na št.
29725.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. maj 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Vrtec Ljubljana Center, Po-
ljanska c. 12, Ljubljana. Ponudba mora biti
predložena v zapečateni kuverti in označe-
na z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba –
adaptacija sanitarij, enota Vodmat. Na hrbt-
ni strani mora biti naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Vrtec Ljubljana Center, Poljanska c. 12,
Ljubljana, 31. maj 1999 ob 12.15.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe na
prvi poziv v višini 3%.

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: v
skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): izho-
dišča za izbor najugodnejšega ponudnika
bodo ponudbena cena – 70% in reference
– 30%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kont. oseba: Sonja Fijavž, faks
061/13-26-090.

17., 18.
Vrtec Ljubljana Center

Št. 2/99-2 Ob-3277
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Lendava, Trg Ljudske pravi-
ce 5, Lendava.

2. Način izbire najugodnejšega po-
nudnika (3. člen ZJN): gradbena in strojno

tehnološka dela na čistilni napravi za KS
Hotiza.

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

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradbena
in strojno tehnološka dela na čistilni na-
pravi za KS Hotiza.

Ocenjena vrednost: 20,000.000 SIT.
(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: dela se oddajo kot
celota.

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

nesprejemljivost variant: variante tehnologi-
je niso možne, ponudi se lahko samo razpi-
sana tehnologija.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in

dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek
junij 1999, konec oktober 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Atrij
gradbeni inženiring Odranci, Gajska ul. 39
(tel. 069/737-110).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po objavi
razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija se lahko dvigne na gor-
njem naslovu vsak dan od 8. do 12. ure, po
predložitvi dokazila o plačilu stroškov v viši-
ni 15.000 SIT na žiro račun št.
51900-601-24186 Atrij Odranci.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudba se mora pred-
ložiti enaintrideseti dan po objavi v Urad-
nem listu RS do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Lendava, Trg
Ljudske pravice št. 5, 9220 Lendava. Za-
pečatene kuverte morajo biti vidno označe-
ne z napisom: “Ne odpiraj - javni razpis -
čistilna naprava Hotiza“ in s številko objave
v Uradnem listu RS.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dvaintrideseti dan po
objavi, oziroma prvi naslednji delovni dan
ob 12. uri v prostorih Občine Lendava.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za dobro izvedbo posla in odpravo napak v
garancijskem roku mora biti podana izjava
ponudnika, da bo pri podpisu pogodbe
predložil bančno garancijo za kakovost del
v višini 10% vrednosti ponujenih del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: delo se plača 60 dni po izstavitvi
končne situacije, s tem, da se 10% vredno-
sti zadrži do tehničnega prevzema. Pogod-
ba se podpisuje po sistemu “funkcionalni
ključ v roke“. V ponudbo je potrebno vklju-
čiti DDV.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: pravna oblika po-
nudnika je lahko d.o.o., d.d.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika: predložiti je potrebno potrdilo
davčne uprave o poravnanih davkih ponud-
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nika. potrdilo sodišča, da ni v sodnem po-
stopku ponudnik kot pravna oseba in odgo-
vorni vodja ponujenih del, obrazec BON1,
popis podizvajalcev in sklenjene predpo-
godbe s podizvajalci.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe je 30. 6. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila:
cena 70%,
reference 20%,
ugodnosti ponudnika 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: obseg izvedbe del je odvisen od prido-
bitve finančnih sredstev.

Občina Lendava

Št. 69/99 Ob-3290
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Zagorje ob Savi, C. 9. avgu-
sta 5, 1410 Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-517, faks 0601/64-011.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Območje občine Za-
gorje ob Savi.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
Investicije v javno infrastrukturo Občine
Zagorje ob Savi (ocenjena vrednost ce-
lote: 147,000.000 SIT) v naslednjem
obsegu:

A) lokalna cesta L -8121 Tirna-Brezo-
vica-Zasavska gora-Ravne-Viderga II. fa-
za (ocenjena vrednost: 25,000.000 SIT,

B) asfaltiranje lokalnih cest in javnih
poti (ocenjena vrednost: 10,000.000 SIT),

C) zemeljska dela na lokalnih cestah
in javnih poteh do priprave za asfaltira-
nje (ocenjena vrednost: 10.000.00 SIT),

D) vzdrževalna dela in intervencijska
dela na lokalnih cestah in javnih poteh
(ocenjena vrednost: 10,000.000 SIT),

E) investicijska dela na področju KKR
(ocenjena vrednost: 60,000.000 SIT),

F) sanacija plazov po neurju novem-
ber 98 in intervencijska dela pri neurjih
v letu 1999 na območju občine Zagorje
ob Savi (ocenjena vrednost: 25,000.000
SIT),

G) vzdrževanje gozdnih cest (ocenje-
na vrednost: 3,000.000 SIT),

H) izvajanje strokovnega in finančne-
ga nadzora nad izvajanjem del (ocenje-
na vrednost: 1,000.000 SIT),

I) projektiranje lokalnih cest, javnih
poti ter javne razsvetljave (ocenjena vred-
nost: 3,000.000 SIT).

Ponudbo je možno oblikovati tudi za iz-
vedbo posamičnih del.

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

končanja del: pričetek del pod točko A, B,
F, G: junij 1999, dokončanje del: avgust
1999, dela pod ostalimi točkami se bodo
izvajala v obdobju maj 99 – maj 2000

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospo-
darske javne službe, C. 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi, kontaktna oseba Andrej
Drnovšek, tel. 0601/64-517, faks
0601/64-011,

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
tega razpisa do vključno 20 dni po njego-
vem izidu, po predhodni najavi na tel
0601/64-517, od 7. do 12. ure vsak de-
lovni dan,

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za postavke od A do F
10.000 SIT pred dvigom dokumentacije na
ŽR 52720-630-10077-proračun občine Za-
gorje ob Savi.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 32 dan po objavi tega
razpisa do 12 ure ne glede na vrsto preno-
sa, če pa je ta dan sobota, nedelja ali praz-
nik pa prvi naslednji delovni dan. Zapečate-
ne kuverte morajo biti jasno označene z
oznako ponudnika in z napisom: Ne odpiraj
– ponudba Investicije v javno infrastrukturo,

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Zagorje ob Savi, Ce-
sta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
33 dan po objavi tega razpisa ob 11. uri v
sejni sobi občine Zagorje ob Savi. Pred-
stavniki ponudnikov morajo predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti akceptni nalog
za resnost ponudbe v višini 10% od vredno-
sti ponudbe, veljavno do izteka opcije po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila:

(a) Rok plačila mora biti najmanj 60 dni
od potrditve situacije, brez avansov

(b) ½ vrednosti situacij 60 dni po izstavi-
tvi, ½ vrednosti situacij po 30. 6. 2000

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno jav-
no naročilo: ni predvideno.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno tehnične spo-
sobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost: vsebina li-
stin, ki jih mora predložiti ponudnik za doka-
zovanje navedenih pogojev je opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb. Po tem času lahko naročnik vnov-
či akceptni nalog za resnost ponudbe, ko-
likor bo ponudnik izbran kot najugodnejši
in bo ponudbo umaknil ali spremenil pogo-
je iz nje.

15. Merila za dodelitev naročila: v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z
21. členom ZJN natančneje opredeljena, iz-
hodišča za izbor najugodnejšega ponudni-
ka pa bodo: ponujena cena, fiksnost cen,
reference in seznam morebitnih podizvajal-
cev, plačilni pogoji, rok, boniteta ponudni-
ka, garancije in ostale ugodnosti. Najcenej-
ša ponudba ni nujno najugodnejša.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– na naslovu pod tč. 1,
– ponudniki bodo o izbiri obveščeni v

roku 20 dni od dneva odpiranja ponudb,
– naročnik si pridržuje pravico določiti

manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva proračunska sredstva,

– naročnik si pridržuje pravico pogajanja
s ponudniki v postopku priprave analize po-
nudb s ciljem racionalnega gospodarjenja s
proračunskimi sredstvi.

17., 18.
Občina Zagorje ob Savi

Št. 69/99 Ob-3291
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Zagorje ob Savi, C. 9. avgu-
sta 5, 1410 Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-517, faks 0601/64-011.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: območje občine Za-
gorje ob Savi.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: Inves-
ticije v javno infrastrukturo Občine Zagorje
ob Savi (ocenjena vrednost celote:
92,000.000 SIT) v naslednjem obsegu:

A) obnova vodovodnega omrežja v
naselju Kisovec (sočasna gradnja s pli-
nifikacijo) (ocenjena vrednost:
15,000.000 SIT),

B) vrtina Sava – črpališče in komand-
na postaja (ocenjena vrednost:
10,000.000 SIT),

C) dobava in montaža primarnega in
sekundarnega vodovodnega omrežja za
lokalne vodovode (ocenjena vrednost:
10,000.000 SIT),

D) vodovod Izlake – vključitev nove-
ga vodovodnega omrežja za naselje Iz-
lake in vgradnja armatur v zunanje vo-
domerne jaške (ocenjena vrednost:
10,000.000 SIT),

E) črpališče Izlake – črpališče, ko-
mandna postaja in povezovalni cevovod
(ocenjena vrednost: 15,000.000 SIT),

F) kanalizacija Podstrana in del Dole-
nje vasi (ocenjena vrednost: 32,000.000
SIT).

Ponudba mora biti izdelana ločeno za
vsako postavko od A-F. Prav tako pa mora
ponudba ločeno vsebovati gradbena dela,
montažna dela in vodovodni material.

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

končanja del: pričetek del: junij 1999, do-
končanje del: oktober 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospo-
darske javne službe, C. 9. avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi, kontaktna oseba Ivo Vrtač-
nik, tel. 0601/64-517, faks 0601/64-011

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od dneva objave tega
razpisa do vključno 20 dni po njegovem izidu,
po predhodni najavi na tel. 0601/64-517, od
7. do 12. ure vsak delovni dan.

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

predložiti ponudbo: 32 dan po objavi tega
razpisa do 12. ure ne glede na vrsto preno-
sa, če pa je ta dan sobota, nedelja ali praz-
nik pa prvi naslednji delovni dan. Zapečate-
ne kuverte morajo biti jasno označene z
oznako ponudnika in z napisom: Ne odpi-
raj-ponudba Investicije v javno infrastruktu-
ro – vodovod,



Stran 2134 / Št. 30-31 / 30. 4. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Zagorje ob Savi, Ce-
sta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
33 dan po objavi tega razpisa ob 11. uri v
sejni sobi občine Zagorje ob Savi. Pred-
stavniki ponudnikov morajo predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudniki morajo predložiti akceptni nalog za
resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti
ponudbe, veljavno do izteka opcije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila:

(a) Rok plačila mora biti najmanj 60 dni
od potrditve situacije, brez avansov,

(b) ½ vrednosti situacij 60 dni po izstavi-
tvi, ½ vrednosti situacij po 30. 6. 2000.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno jav-
no naročilo: ni predvideno.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno tehnične spo-
sobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost: vsebina li-
stin, ki jih mora predložiti ponudnik za doka-
zovanje navedenih pogojev je opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb. Po tem času lahko naročnik vnov-
či akceptni nalog za resnost ponudbe, ko-
likor bo ponudnik izbran kot najugodnejši
in bo ponudbo umaknil ali spremenil pogo-
je iz nje.

15. Merila za dodelitev naročila: v razpi-
sni dokumentaciji bodo skladno z
21. členom ZJN natančneje opredeljena, iz-
hodišča za izbor najugodnejšega ponudni-
ka pa bodo: ponujena cena, fiksnost cen,
reference in seznam morebitnih podizvajal-
cev, plačilni pogoji, rok, boniteta ponudni-
ka, garancije in ostale ugodnosti. Najcenej-
ša ponudba ni nujno najugodnejša.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– na naslovu pod tč. 1,
– ponudniki bodo o izbiri obveščeni v

roku 20 dni od dneva odpiranja ponudb,
– naročnik si pridržuje pravico določiti

manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva proračunska sredstva,

– naročnik si pridržuje pravico pogajanja
s ponudniki v postopku priprave analize po-
nudb s ciljem racionalnega gospodarjenja s
proračunskimi sredstvi.

17., 18.
Občina Zagorje ob Savi

Št. 11/99 Ob-3311
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Gorišnica, Gorišnica 54, Go-
rišnica, tel. 062/708-062.

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

3. Kraj izvedbe del: Paradiž, Gruškovec,
Gradišča.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija lokalnih cest in javnih poti na

območju Občine Gorišnica, ocenjena
vrednost del 60,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: 1. 8. do
31. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Gorišnica, Gorišnica 54 – tajništvo, Go-
rišnica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
52400-630-20738.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Gorišnica, Gorišni-
ca 54, tajništvo, 2272 Gorišnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 6. 1999 ob 13. uri v prostorih Občine
Gorišnica.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: plačilo po začasnih mesečnih situaci-
jah v roku 60 dni od datuma izstavitve si-
tuacije.

12.
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: opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

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

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: Občina Gorišnica, Slavko Bratuša, tel.
062/708-275.

17., 18.
Občina Gorišnica

Št. 8/1-3132/1-99 Ob-3312
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., PE Murska

Sobota, Trg zmage 6, Murska Sobota, tel. 069/31-444.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca

brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Telekomunikacijsko območje Telekom Slovenije, d.d., PE Murska

Sobota.
4. (a)
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti

potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: gradbena, kabelsko-montažna
dela, električne meritve ter projekti izvedenih del, vključno s podzemnim kata-
strom:

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., PE Murska Sobota,
Trg zmage 6, Murska Sobota.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 10. 5. do 17. 5.
1999 med 8. in 12. uro v poslovni stavbi
Telekom Slovenije, d.d., PE Murska Sobota,

Naziv objekta Ocenjena vrednost
v SIT

1. Optični elektromunikacijski
kabel na relaciji GC Maribor–GC M. Sobota
odcep za KATC Cankova 25,000.000

2. Sopolaganje telefonskih kablov v naseljih
Murski Petrovci, Sodišinci, Gederovci in
Krajna–KATC Tišina 5,000.000

3. Sopolaganje telefonskih kablov v naseljih
Skakovci in Cankova–KATC Cankova 5,000.000

4. Optično kabelsko omrežje v mestu
Gornja Radgona 15,000.000

Objekti pod zaporedno št: 1, 2, in 3 se bodo oddali v kompletu!
(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi svoje

variante.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe:

Naziv objekta Pričetek in konec

1. Optični telekomunikacijski
kabel na relaciji GC Maribor–GC M. Sobota
odcep za KATC Cankova 21. 6.–31. 8. 1999

2. Sopolaganje telefonskih kablov v naseljih
Murski Petrovci, Sodišinci, Gederovci in
Krajna–KATC Tišina 30. 6.–31. 7. 1999

3. Sopolaganje telefonskih kablov v naseljih
Skakovci in Cankova–KATC Cankova 30. 6.–31. 7. 1999

4. Optično kabelsko omrežje v mestu
Gornja Radgona 21. 6.–15. 8. 1999.
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Bakovska ul. 27, Murska Sobota, soba št.
17, tel. 069/14-642, kont. oseba Franc
Šadl, u.d.i.e.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila je 10.000
SIT, plačljivo z virmanom na račun št.
51900-849-84666.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na sedež do
8. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., PE
Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Mur-
ska Sobota, ali oddati osebno v pisarni vlo-
žišča na istem naslovu soba št. 9.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 1999, Telekom Slovenije, d.d., PE
Murska Sobota, Trg zmage 6, Murska So-
bota, sejna soba št. sobe: 29, ob 11. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
1% od ponudbene vrednosti za posamezen
objekt,

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z razpisno dokumen-

tacijo.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:

– avansov ni,
– plačilni rok: 90 dni od datuma izstavi-

tve situacije,
– zadnjo situacijo v višini 10% pogodbe-

ne vrednosti izda izvajalec po uspešno
opravljeni primopredaji objekta.

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:
navedene v razpisni dokumentaciji.

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

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena vrednost za primerjavo je vrednost po-
nudbe, od katere so poleg morebitnih po-
pustov, odšteje vrednost na katere ponud-
nik nima neposrednega vpliva to je:

– asfaltiranje,
– nepredvidena dela (10% v ponudbi)

naročena s strani naročnika,
– odškodnine lastnikom zemljišč.
Druga merila za izbiro najugodnejšega

ponudnika so navedena v razpisni dokumen-
taciji.

16., 17., 18.
Telekom Slovenije, d.d., PE Murska

Sobota

Ob-3333
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Koroška 37b, Velenje, telefaks
063/855-796, tel. 063/856-251.

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

3. Kraj izvedbe del: Podkraj pri Velenju.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: priklju-
čitev kanalizacije območja Podkraj I,
Tajne, Podgorja in pokopališča Podkraj
na kanalizacijski sistem Šaleške doline,
in sicer kanal 1 in kanal 2,1.

Ocenjena vrednost del za:
– A kanal 1 je 34,000.000 SIT,
– B kanal 2,1 je 19,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del za:

– A kanal 1 je 1. julij 1999,
– B kanal 2,1 je 20. julij 1999.
Naročnik pričakuje, da bodo dela na

obeh kanalih zaključena do 30. septembra
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno podjetje Velenje, d.o.o., Sektor za
investicijski inženiring, Koroška 37b, Vele-
nje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 31.
maja 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 12.000 SIT – virmansko nakazi-
lo na žiro račun št. 52800-601-46145 –
sklic na št. 161.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. junij 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno podjetje Vele-
nje, d.o.o., Sektor za investicijski inženi-
ring, Koroška 37b, Velenje, prejemnik: Mi-
ra Kokot.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. junij 1999 ob 11. uri v sejni sobi Komu-
nalnega podjetja Velenje, Koroška 37b, Ve-
lenje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti – veljavna 45 dni po
poteku opcije ponudbe.

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

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 40%,
– plačilni pogoji – 20%,
– garancijska doba – 10%,
– reference – potrjene od investitorjev –

15%,
– rok izvedbe – 5%,
– kakovost terminskega plana – 5%,
– kadrovska struktura – 5%,
– (kriteriji so razvidni v razpisni dokumen-

taciji št. R-4/99-K, april 1999).
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v zvezi z razpisom: Komunalno podjet-

je Velenje, d.o.o., Sektor za investicijski in-
ženiring, Koroška 37b, Velenje, kont. ose-
ba Mira Kokot.

17., 18.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Št. 37/6-362 Ob-3327
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Naklo, Glavna cesta 24, Na-
klo, kont. oseba Ivan Meglič, tel.
040/20-44-58.

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

3. Kraj izvedbe del: naselje Cegelnica,
Občina Naklo.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja fekalne kanalizacije po naselju Ce-
gelnica in Malo Naklo; orientacijska vred-
nost del je 49,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: začetek 28.
maj 1999, zaključek 31. maj 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Naklo, Glavna cesta 24, Naklo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. maj 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT s položnico na
račun: 51500-630-50181.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. maj 1999 do 11.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Naklo, Glavna
cesta 24, Naklo, v zapečateni kuverti s
pripisom “kanalizacija Cegelnica”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. maj 1999 ob 11.30, Občina Naklo,
Glavna cesta 24, Naklo, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora kot garancijo za resnost po-
nudbe predložiti akceptni nalog v višini 10%
ponudbenega zneska.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila zahtevana z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: do 25. junija 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naslov Občina Naklo, Glavna cesta 24,
Naklo, kont. oseba Marija Meglič.

17., 18.
Občina Naklo
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Št. 40301-001/99 Ob-3328
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Slovenj Gradec, 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: adap-
tacija fasade Zdravstvenega doma Slo-
venj Gradec.

Ocenjena vrednost del je 18,200.000
SIT.

(b), (c)
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 del
1. 6. 1999, dokončanje 30. 6. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5,
Slovenj Gradec, vložišče, Tanja Meh.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 5. 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, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 5. 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, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog ali trasirana menica z menič-
no izjavo v višini 5% od ponudbene cene.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
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: dodatna pojasnila lahko dobite pri Bran-
ku Maleku, tel. 0602/41-114.

17., 18.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 0048-308/43-99 Ob-3339
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
061/132-5125, telefaks 061/315-073.

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

3. Kraj izvedbe del: objekt na Maistrovi
2, Maribor.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacijo objekta Maistrova 2, Maribor, II.
nadstropje, in sicer:

A) gradbena dela (rušitvena dela, beton-
ska in armiranobetonska dela, zidarska de-
la, tesarska dela);

B) obrtniška dela (mizarska dela, kera-
mičarska dela, slikopleskarska dela, stro-
povi, predelne-mavčne stene, tlaki, strop-si-
porex plošče, ključavničarska dela);

C) instalacijska dela (vodovod-kanaliza-
cija, elektroinstalacije);

D) razna dela.
Skupna ocenjena vrednost naročila zna-

ša: 17,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi
vsa dela, ki so predmet javnega naročila v
celoti, torej vse točke (A; B; C in D) v kom-
pletu. Ponudniki se ne morejo prijaviti za
izvajanje del le iz posamezne točke.

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

jo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto (osnovno) ponudbe. V
primeru, da ponudnik ponudi še variantno
ponudbo, se ta ne bo upoštevala.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni rok
začetka izvedbe vseh del je 1. 7. 1999,
končanje pa v 40 koledarskih dneh.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Sek-
tor za finance, plan in investicije, Oddelek
za investicije in javna naročila Cankarjeva
ul. 4, Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Ma-
rinki Hlade, kont. oseba: Franci Hrabar, tel.
061/172-4904.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo:od dneva objave do
zadnejga roka za oddajo ponudb, od 12. do
14. ure, razen dnevov, ko državni organi ne
delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, virman-
sko, št. računa: 50100-637-55284 (Mini-
strstvo za notranje zadeve), sklicna št.
308-43-99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 1999 do 14. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 1999 ob 11. uri Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost dane ponudbe s strani po-
nudnika za vrednost 8% od vrednosti po-
nudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva,
ko naročnik uradno prejme situacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: pogodba za adaptacijo
objekta Maistrova 2, Maribor, II. nadstropje
v skladu z razpisno dokumentacijo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnejga ro-
ka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 120 dni od dneva odpiranja
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
finančno stanje ponudnika, reference ka-
drov, reference ponudnika in morebitnega
podizvajalca s področja javnega naročila.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be dosežejo za ceno je 30 točk, za finanč-
no stanje ponudnika je 8 točk, za reference
kadrov je 8 točk, za reference ponudnika in
morebitnega podizvajalca je 4 točke.

16., 17., 18.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-3340
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa:  Ortopedska  bolnišnica  Valdol-
tra, Jadranska c. 31, Ankaran, faks
066/527-185.

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

3. Kraj izvedbe del: Ortopedska bolni-
šnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran.

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 klimatizaciji operativnega
bloka Ortopedske bolnišnice Valdoltra.

Ocenjena vrednost celote je
29,600.000 SIT.

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

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

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

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
19. 7. 1999 konec del 20. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo na naslovu Ortoped-
ska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31,
Ankaran, pri Alenki Vodopivec, tel.
066/462-212, faks 066/527-185, I. nad-
stropje nad dvorano v začasnih prostorih
uprave.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko dvignejo vsak delovni
dan od 7. do 15. ure do 7. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na žiro račun
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Ortopedske bolnišnice Valdoltra, št.
51400-603-30666 pri Agenciji za plačilni
promet Koper.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. 5. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, Ankaran, tel.
066/462-212, faks 066/527-185.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 5. 1999 ob 11. uri v Ortopedski bolni-
šnici Valdoltra, Jadranksa c. 31, Ankaran, v
zdravniški posvetovalnici, I. nadstropje v
diagnostičnem centru.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: po
pogojih določenih v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

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

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– dokazila o solventnosti, poravnanih ob-
veznostih in zakonitem poslovanju,

– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah, potrebnih za izvedbo
javnega naročila,

– in drugi pogoji določeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 20. 7. 1999.

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

– izpolnitev formalnih pogojev (izključi-
tveni pogoj),

– popolnost ponudbe (izključitveni po-
goj) skladno s projektantskimi opisi in pro-
jektno dokumentacijo,

– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– morebitni krajši rok izvedbe,
– reference pri sorodnih delih,
– reference pri sorodnih delih v kom-

pleksu naročnika,
– morebitne druge ugodnosti ponud-

nika.
Ob približno enakovredni ponudbeni ce-

ni ima prednost ponudnik z ugodnejšimi re-
ferencami in morebitnimi drugimi ponujeni-
mi ugodnostmi.

Najnižja cena ni nujno najugodnejša.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: strokovne informacije posreduje Jožef
Vrčon, Ortopedska bolnišncia Valdoltra, Ja-
dranska c. 31, Ankaran, tel. 066/462-220,
telefaks 066/527-185.

17., 18.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 4221-1/99 Ob-3348
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
2382 Mislinja, faks 0602/56065.

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

3. Kraj izvedbe del: gozdne ceste na
območju Občine Mislinja.

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 Mislinja.

Ocenjena letna vrednost vseh del je
13,000.000 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 je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: razpisana dela se
bodo oddala po sklopih pod pogoji, nave-
denimi v razpisni dokumentaciji.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pri
izvedbi obnove ploščatih propustov je vklju-
čena tudi izdelava projektov.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela so vezana na
program del in tekoča operativna navodila,
ki jih pripravi Zavod za gozdove 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 in operativnimi
plani do 30. 4. 2001.

7. (a) Polni naslov družbe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gra-
dec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec,
tel. 0602 502 390, faks 0602 502 390,
kontaktna oseba: Hinko Andrejc, dipl. inž.
gozd. ali Metka Pohovnikar, vsak dan od 7.
do 9. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 10. do 17. 5.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 8000 SIT nakazati na Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec na
osnovi računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 1999 do 8. ure.

(b) Ponudbe je potrebno oddati na na-
slov: Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
2382 Mislinja. Ponudbe morajo biti predlo-
žene v zapečateni kuverti in označene sklad-
no z navodili iz razpisne dokumentacije.
Ostale podrobnosti bodo razvidne iz razpi-
sne dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 24. 5. 1999 ob 8. uri,
na sedežu Občina Mislinja, Šolska cesta
34, 2382 Mislinja.

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 oddal dela

po sklopih enemu ponudniku skladno s po-
goji 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 dokumenta-
cija.

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., 17., 18.
Občina Mislinja

Ob-3349
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Slovenj Gradec
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel.
0602 41 114, faks 0602 43 261

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

3. Kraj izvedbe del: gozdne ceste na
območju Mestne občine Slovenj Gradec.

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 Mestne občine Slovenj Gra-
dec.

Ocenjena letna vrednost vseh del je
24,000.000 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 je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: razpisana dela se
bodo oddala po sklopih pod pogoji, nave-
denimi v razpisni dokumentaciji.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pri
izvedbi obnove ploščatih propustov je vklju-
čena tudi izdelava projektov.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela so vezana na
program del in tekoča operativna navodila,
ki jih pripravi Zavod za gozdove 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 in operativnimi
plani do 30. 4. 2001.

7. (a) Polni naslov družbe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gra-
dec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec,
tel. 0602 502 390, faks 0602 502 390,
kontaktna oseba: Hinko Andrejc, dipl. inž.
gozd. ali Metka Pohovnikar, vsak dan od 7.
do 9. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 10. do 17. 5.
1999.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 8000 SIT nakazati na Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec na
osnovi računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 1999 do 8. ure.

(b) Ponudbe je potrebno oddati na na-
slov: Mestna občina Slovenj Gradec. Šol-
ska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Ponud-
be morajo biti predložene v zapečateni ku-
verti in označene skladno z navodili iz razpi-
sne dokumentacije. Ostale podrobnosti
bodo razvidne iz razpisne dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 24. 5. 1999 ob 11. uri,
na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

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 oddal dela
po sklopih enemu ponudniku skladno s po-
goji razpisne dokumentacije.

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 predložiti ustrezna do-
kazila in izjave, ki jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

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., 17., 18.
Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-3350
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ribnica na Pohorju, Ribnica
na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju, tel.
0602 68 015, faks 0602 68 015.

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

3. Kraj izvedbe del: gozdne ceste na
območju Občine Ribnica na Pohorju.

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 Ribnica na Pohorju.

Ocenjena letna vrednost vseh del je
8,000.000 SIT. Naročnik si pridržuje pravi-
co spremembe obsega del, glede na višino
pridobljenih sredstev. Izvajalec v tem prime-
ru ni upravičen do odškodnine.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: razpisana dela se
bodo oddala po sklopih pod pogoji, nave-
denimi v razpisni dokumentaciji.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pri
izvedbi obnove ploščatih propustov je vklju-
čena tudi izdelava projektov.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: dela so vezana
na program del in tekoča operativna navo-
dila, ki jih pripravi Zavod za gozdove Slove-
nije.

(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 in operativnimi
plani do 30. 4. 2000.

7. (a) Polni naslov družbe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gra-
dec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec,
tel. 0602 502 390, faks 0602 502 390,
kontaktna oseba: Hinko Andrejc, dipl. inž.
gozd. ali Metka Pohovnikar, vsak dan od 7.
do 9. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 10. do 17. 5.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 8000 SIT nakazati na Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec na
osnovi računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 1999 do 8. ure.

(b) Ponudbe je potrebno oddati na na-
slov: Občina Ribnica na Pohorju, Ribnica
na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju.
Ponudbe morajo biti predložene v zapeča-
teni kuverti in označene skladno z navodili
iz razpisne dokumentacije. Ostale podrob-
nosti bodo razvidne iz razpisne dokumen-
tacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 28. 5. 1999 ob 11.
uri, na sedežu Občine Ribnica na Pohorju,
Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Po-
horju.

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 oddal vsa
dela enemu ponudniku skladno s pogoji raz-
pisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik mora predložiti ustrezna 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., 17., 18.
Občina Ribnica na Pohorju

Ob-3351
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366
Muta, tel. 0602 61 823, faks 0602 61 114.

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

3. Kraj izvedbe del: gozdne ceste na
območju Občine Muta.

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 Muta.

Ocenjena letna vrednost vseh del je
5,500.000 SIT. Naročnik si pridržuje pravi-
co spremembe obsega del, glede na višino
pridobljenih sredstev. Izvajalec v tem prime-
ru ni upravičen do odškodnine.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov 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, navedeni-
mi v razpisni dokumentaciji.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pri
izvedbi obnove ploščatih propustov je vklju-
čena tudi izdelava projektov.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela so vezana na
program del in tekoča operativna navodila,
ki jih pripravi Zavod za gozdove 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 in operativnimi
plani do 30. 4. 2001.

7. (a) Polni naslov družbe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gra-
dec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec,
tel. 0602 502 390, faks 0602 502 390,
kontaktna oseba: Hinko Andrejc, dipl. inž.
gozd. ali Metka Pohovnikar, vsak dan od 7.
do 9. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 17. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 8000 SIT nakazati na Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec na
osnovi računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 5. 1999 do 8. ure.

(b) Ponudbe je potrebno oddati na na-
slov: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Mu-
ta. Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čateni kuverti in označene skladno z navo-
dili iz razpisne dokumentacije. Ostale po-
drobnosti bodo razvidne iz razpisne
dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 27. 5. 1999 ob 12.30,
na sedežu Občine Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta.
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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 oddal vsa
dela enemu ponudniku skladno s pogoji raz-
pisne dokumentacije.

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 predložiti ustrezna do-
kazila in izjave, ki jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

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., 17., 18.
Občina Muta

Ob-3352
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1,
2367 Vuzenica, tel. 0602 7910200, faks
0602 64 022.

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

3. Kraj izvedbe del: gozdne ceste na
območju Občine Vuzenica.

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 Vuzenica.

Ocenjena letna vrednost vseh del je
8,000.000 SIT. Naročnik si pridržuje pravi-
co spremembe obsega del, glede na višino
pridobljenih sredstev. Izvajalec v tem prime-
ru ni upravičen do odškodnine.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov 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, navedeni-
mi v razpisni dokumentaciji.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pri
izvedbi obnove ploščatih propustov je vklju-
čena tudi izdelava projektov.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela so vezana na
program del in tekoča operativna navodila,
ki jih pripravi Zavod za gozdove 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 in operativnimi
plani do 30. 4. 2001.

7. (a) Polni naslov družbe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-

vod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gra-
dec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec,
tel. 0602 502 390, faks 0602 502 390,
kontaktna oseba: Hinko Andrejc, dipl. inž.
gozd. ali Metka Pohovnikar, vsak dan od 7.
do 9. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 10.5 do 17. 5.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 8000 SIT nakazati na Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec na
osnovi računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 1999 do 8. ure.

(b) Ponudbe je potrebno oddati na na-
slov: Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1,
2367 Vuzenica. Ponudbe morajo biti pred-
ložene v zapečateni kuverti in označene
skladno z navodili iz razpisne dokumentaci-
je. Ostale podrobnosti bodo razvidne iz raz-
pisne dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 27. 5. 1999 ob
10.30, na sedežu Občine Vuzenica, Mla-
dinska ulica 1, 2367 Vuzenica.

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 oddal vsa
dela enemu ponudniku skladno s pogoji raz-
pisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik mora predložiti ustrezna 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., 17., 18.
Občina Vuzenica

Ob-3353
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, tel. 0602
71 401, faks 0602 71 211.

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

3. Kraj izvedbe del: gozdne ceste na
območju Občine Radlje ob Dravi.

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 Radlje ob Dravi.

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 je predvidena oddaja delov ali
sklopov 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, navedeni-
mi v razpisni dokumentaciji.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pri
izvedbi obnove ploščatih propustov je vklju-
čena tudi izdelava projektov.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela so vezana na
program del in tekoča operativna navodila,
ki jih pripravi Zavod za gozdove 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 in operativnimi
plani do 30. 4. 2001.

7. (a) Polni naslov družbe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gra-
dec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec,
tel. 0602 502 390, faks 0602 502 390,
kontaktna oseba: Hinko Andrejc, dipl. inž.
gozd. ali Metka Pohovnikar, vsak dan od 7.
do 9. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 10. do 17. 5.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 8000 SIT nakazati na Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec na
osnovi računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 1999 do 8. ure.

(b) Ponudbe je potrebno oddati na na-
slov: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi. Ponudbe
morajo biti predložene v zapečateni kuverti
in označene skladno z navodili iz razpisne
dokumentacije. Ostale podrobnosti bodo
razvidne iz razpisne dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 28. 5. 1999 ob 8. uri,
na sedežu Občine Radlje ob Dravi, Mari-
borska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.

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 oddal vsa
dela enemu ponudniku skladno s pogoji raz-
pisne dokumentacije.

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 predložiti ustrezna do-
kazila in izjave, ki jih zahteva razpisna do-
kumentacija.
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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., 17., 18.
Občina Radlje ob Dravi

Ob-3354
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd, tel. 0602 83 011, faks
0602 83 284.

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

3. Kraj izvedbe del: gozdne ceste na
območju Občine Dravograd.

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 Dravograd.

Ocenjena letna vrednost vseh del je
16,000.000 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 je predvidena oddaja delov ali
sklopov 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, navedeni-
mi v razpisni dokumentaciji.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pri
izvedbi obnove ploščatih propustov je vklju-
čena tudi izdelava projektov.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela so vezana na
program del in tekoča operativna navodila,
ki jih pripravi Zavod za gozdove 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 in operativnimi
plani do 30. 4. 2001.

7. (a) Polni naslov družbe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gra-
dec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec,
tel. 0602 502 390, faks 0602 502 390,
kontaktna oseba: Hinko Andrejc, dipl. inž.
gozd. ali Metka Pohovnikar, vsak dan od 7.
do 9. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 10. do 17. 5.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 8000 SIT nakazati na Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec na
osnovi računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 1999 do 8. ure.

(b) Ponudbe je potrebno oddati na na-
slov: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd. Ponudbe morajo biti pred-

ložene v zapečateni kuverti in označene
skladno z navodili iz razpisne dokumentaci-
je. Ostale podrobnosti bodo razvidne iz raz-
pisne dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 27. 5. 1999 ob 7.30,
na sedežu Občine Dravograd, Trg 4. julija
7, 2370 Dravograd.

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 oddal vsa
dela enemu ponudniku skladno s pogoji raz-
pisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik mora predložiti ustrezna 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., 17., 18.
Občina Dravograd

Ob-3355
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ravne na Koroškem, Čečev-
je 12a, 2390 Ravne na Koroškem, tel.
0602 23821, faks 0602 23638.

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

3. Kraj izvedbe del: gozdne ceste na
območju Občine Ravne na Koroškem.

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 Ravne na Koroškem.

Ocenjena letna vrednost vseh del je
10,000.000 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 je predvidena oddaja delov ali
sklopov 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) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pri
izvedbi obnove ploščatih propustov je vklju-
čena tudi izdelava projektov.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela so vezana na
program del in tekoča operativna navodila,
ki jih pripravi Zavod za gozdove 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 in operativnimi
plani do 30. 4. 2000.

7. (a) Polni naslov družbe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gra-
dec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec,
tel. 0602 502 390, faks 0602 502 390,
kontaktna oseba: Hinko Andrejc, dipl. inž.
gozd. ali Metka Pohovnikar, vsak dan od 7.
do 9. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 10. do 17. 5.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 8000 SIT nakazati na Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec na
osnovi računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 1999 do 8. ure.

(b) Ponudbe je potrebno oddati na na-
slov: Občina Ravne na Koroškem, Čečevje
12a, 2391 Ravne na Koroškem. Ponudbe
morajo biti predložene v zapečateni kuverti
in označene skladno z navodili iz razpisne
dokumentacije. Ostale podrobnosti bodo
razvidne iz razpisne dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 24. 5. 1999 ob 8. uri,
na sedežu Občine Ravne na Koroškem, Če-
čevje 12a, 2391 Ravne na Koroškem.

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 oddal vsa
dela enemu ponudniku skladno s pogoji raz-
pisne dokumentacije.

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 predložiti ustrezna do-
kazila in izjave, ki jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

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., 17., 18.
Občina Ravne na Koroškem

Ob-3356
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Prevalje, Trg  2a, Prevalje,
tel. 0602 3461100, faks 0602 3461024.

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

3. Kraj izvedbe del: gozdne ceste na
območju Občine Prevalje.
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4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: ročno
in strojno vzdrževanje gozdnih cest na
območju Občine Prevalje.

Ocenjena letna vrednost vseh del je
8,000.000 SIT. Naročnik si pridržuje pravi-
co spremembe obsega del, glede na višino
pridobljenih sredstev. Izvajalec v tem prime-
ru ni upravičen do odškodnine.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov 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, navedeni-
mi v razpisni dokumentaciji.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pri
izvedbi obnove ploščatih propustov je vklju-
čena tudi izdelava projektov.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela so vezana na
program del in tekoča operativna navodila,
ki jih pripravi Zavod za gozdove 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 in operativnimi
plani do 30. 4. 2001.

7. (a) Polni naslov družbe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gra-
dec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec,
tel. 0602 502 390, faks 0602 502 390,
kontaktna oseba: Hinko Andrejc, dipl. inž.
gozd. ali Metka Pohovnikar, vsak dan od 7.
do 9. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 10. do 17. 5.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 8000 SIT nakazati na Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec na
osnovi računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 1999 do 8. ure.

(b) Ponudbe je potrebno oddati na na-
slov: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Preva-
lje. Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čateni kuverti in označene skladno z navo-
dili iz razpisne dokumentacije. Ostale po-
drobnosti bodo razvidne iz razpisne
dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. 5. 1999 ob 8. uri,
na sedežu Občine Prevalje, Trg 2a, 2391
Prevalje.

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 oddal vsa
dela enemu ponudniku skladno s pogoji raz-
pisne dokumentacije.

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 predložiti ustrezna do-
kazila in izjave, ki jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

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., 17., 18.
Občina Prevalje

Ob-3357
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Mežica,Trg Svobode 1 2392
Mežica, tel. 0602 377 080, faks 0602 377
090.

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

3. Kraj izvedbe del: gozdne ceste na
območju Občine Mežica.

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 Mežica.

Ocenjena letna vrednost vseh del je
6,000.000 SIT. Naročnik si pridržuje pravi-
co spremembe obsega del, glede na višino
pridobljenih sredstev. Izvajalec v tem prime-
ru ni upravičen do odškodnine.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov 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) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pri
izvedbi obnove ploščatih propustov je vklju-
čena tudi izdelava projektov.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela so vezana na
program del in tekoča operativna navodila,
ki jih pripravi Zavod za gozdove 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 in operativnimi
plani do 30. 4. 2001.

7. (a) Polni naslov družbe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gra-
dec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec,
tel. 0602 502 390, faks 0602 502 390,
kontaktna oseba: Hinko Andrejc, dipl. inž.
gozd. ali Metka Pohovnikar, vsak dan od 7.
do 9. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od 10. do 17. 5.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 8000 SIT nakazati na Zavod za

gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec na
osnovi računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 1999 do 8. ure.

(b) Ponudbe je potrebno oddati na na-
slov: Občina Mežica, Trg Svobode 1, 2392
Mežica. Ponudbe morajo biti predložene v
zapečateni kuverti in označene skladno z
navodili iz razpisne dokumentacije. Ostale
podrobnosti bodo razvidne iz razpisne do-
kumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 25. 5. 1999 ob
11. uri, na sedežu Občine Mežica, Trg Svo-
bode 1, 2392 Mežica.

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 oddal vsa
dela enemu ponudniku skladno s pogoji raz-
pisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik mora predložiti ustrezna 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., 17., 18.
Občina Mežica

Ob-3358
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črna na Koroškem Center
101, 2393 Črna na Koroškem, tel. 0602
38 106, faks 0602 38 170.

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

3. Kraj izvedbe del: gozdne ceste na
območju Občine Črna na Koroškem.

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 Črna na Koroškem.

Ocenjena letna vrednost vseh del je
25,000.000 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 je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: razpisana dela se
bodo oddala po sklopih pod pogoji, nave-
denimi v razpisni dokumentaciji.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pri
izvedbi obnove ploščatih propustov je vklju-
čena tudi izdelava projektov.
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5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela so vezana na
program del in tekoča operativna navodila,
ki jih pripravi Zavod za gozdove 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 in operativnimi
plani do 30. 4. 2001.

7. (a) Polni naslov družbe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gra-
dec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec,
tel. 0602 502 390, faks 0602 502 390,
kontaktna oseba: Hinko Andrejc, dipl. inž.
gozd. ali Metka Pohovnikar, vsak dan od 7.
do 9. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumentaci-
jo je možno zahtevati od 10. do 17. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 8000 SIT nakazati na Zavod za
gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec na
osnovi računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 1999 do 8. ure.

(b) Ponudbe je potrebno oddati na na-
slov: Občina Črna na Koroškem, Center
101, 2393 Črna na Koroškem. Ponudbe
morajo biti predložene v zapečateni kuverti
in označene skladno z navodili iz razpisne
dokumentacije. Ostale podrobnosti bodo
razvidne iz razpisne dokumentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 25. 5. 1999 ob 8. uri,
na sedežu Občine Črna na Koroškem, Cen-
ter 101, 2393 Črna na Koroškem.

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 oddal dela
po sklopih enemu ponudniku skladno s po-
goji razpisne dokumentacije.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik mora predložiti ustrezna 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., 17., 18.
Občina Črna na Koroškem

Ob-3366
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: Novo mesto.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: obnova in postavitev varnostnih
ograj na območju CP Novo mesto.

Ocenjena vrednost del: 49,000.000 SIT.
4. (a), (b), (c)
5. (a), (b)
6. (a) Čas izvedbe: 90 dni po sklenitvi

pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lah-

ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba 416/IV, kontaktna oseba je
Irena Skubic, tel. 061/178-83-36, faks
178-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni (soba 416/IV) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 6. 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 morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj “ Obnova in
postavitev varnostnih ograj na območju CP
Novo mesto.” – A.M.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 2. 6. 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
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od razpisane 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. št. 5/96, 78/97, 87/97,
34/98 in 91/98) in na njegovi podlagi izda-
nih 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 na-
ročilu: strokovne informacije posreduje
Aleš Merkun, grad. teh. Družba za državne
ceste, d.o.o. Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Direkcija RS za ceste

Ob-3367
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: Kalce-Logatec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: ureditev G2-102 odsek 1460
(302) Kalce-Logatec od km 1.740 do
3.480.

Ocenjena vrednost del: 135,000.000 SIT.
4. (a), (b), (c)
5. (a), (b)
6. (a) Čas izvedbe: 4 mesece po skleni-

tvi pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lah-

ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

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

(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: 1. 6. 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! Ponudba
za – “Ureditev G2-102 odsek 1460 (302)
Kalce–Logatec od km 1.740 do 3.480.” –
D. J.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 6. 1999
od 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 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 delno fi-
nancira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije in delno sofinancira Ob-
čina Logatec. Naročnik bo plačal opravlje-
na dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
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(Ur. l. št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in
91/98) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih 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 Darko
Jurca, grad. teh., Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-83-00.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-3368
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: Lesce-Bled.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: sanacija mostu na cesti R1
209/1088 čez Savo pri Šobcu.

Ocenjena vrednost del: 45,000.000
SIT.

4. (a), (b), (c)
5. (a), (b)
6. (a) Čas izvedbe: 9 mesecev po skle-

nitvi.
7. Polni naslov službe, od katere se lah-

ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

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

(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: 1. 6. 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! Ponudba za
– “Sanacija mostu na cesti R1 209/1088
čez Savo pri Šobcu.” – S .P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 6. 1999
od 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti 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 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.

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 Sašo
Pirc, grad. teh., Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-83-00.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-3369
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: Trenta - Bovec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: izgradnja galerije Berebica v
Trenti na cesti R1-206/1029.

Ocenjena vrednost del: 700,000.000 SIT.
4. (a), (b), (c)
5. (a), (b)
6. (a) Čas izvedbe: najkasneje do 30.

novembra 2000.
7. Polni naslov službe, od katere se lah-

ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

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

(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: 1. 6. 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! Ponudba za
– “Izgradnja galerije Berebica v Trenti na
cesti R1-206/1029.” – D.P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 1. 6. 1999
od 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 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. št. 5/96, 78/97, 87/97,
34/98 in 91/98) in na njegovi podlagi izda-
nih 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 Du-
šan Pirc, grad. teh., Družba za državne ce-
ste, d.o.o. Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 33 z dne 24. 4. 1998,
Ob-2096.

18.
Direkcija RS za ceste

Ob-3370
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

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

nih del: sanacija Markovega mostu čez
Sočo v Trenti na cesti R1-206/1029.

Ocenjena vrednost del: 58,000.000
SIT.

4. (a), (b), (c)
5. (a), (b)
6. (a) Čas izvedbe: najkasneje do 30.

aprila 2000.
7. Polni naslov službe, od katere se lah-

ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

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

(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: 31. 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! Ponudba za
– “Sanacija Markovega mostu čez Sočo v
Trenti na cesti R1-206/1029.” – D. P.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 31. 5. 1999
od 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 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. št. 5/96, 78/97, 87/97,
34/98 in 91/98) in na njegovi podlagi izda-
nih podzakonskih aktih.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

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 na-
ročilu: strokovne informacije posreduje Du-
šan Pirc, grad. teh., Družba za državne
ceste, d.o.o. Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-3371
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: Rašica-Žlebič.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: obnova podvoza za železnico na
G2 106/262 v Podpoljanah.

Ocenjena vrednost del: 20,000.000
SIT.

4. (a), (b), (c)
5. (a), (b)
6. (a) Čas izvedbe: 5 mesecev po skle-

nitvi pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lah-

ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

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

(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: 31. 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 odpiraj! Ponudba
za-”Obnova podvoza za železnico na G2
106/262 v Podpoljanah.” – B.B.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 31. 5. 1999
od 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 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. št. 5/96, 78/97, 87/97,
34/98 in 91/98) in na njegovi podlagi izda-
nih 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
Batistič, univ.dipl.inž.grad., Družba za dr-
žavne ceste, d.o.o. Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-3372
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: Novo mesto.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: obnova in postavitev varnostnih
ograj na cestah R1-225 (1084), RT-923
(1087), RT-905 (1095), R3-636 (1126),
R2-407 (1144), R2-408 (1374).

Ocenjena vrednost del: 20,000.000
SIT.

4. (a), (b), (c)
5. (a), (b)
6. (a) Čas izvedbe: 60 dni po sklenitvi

pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lah-

ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba 416/IV, kontaktna oseba je
Irena Skubic, tel. 061/178-83-36, faks
178-80-36.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni (soba 416/IV) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 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 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom Ne odpiraj “Obnova in
postavitev varnostnih ograj na cestah



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 30-31 / 30. 4. 1999 / Stran 2145

R1-225 (1084), RT-923 (1087), RT-905
(1095), R3-636 (1126), R2-407 (1144),
R2-408 (1374).” – A.M.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 5. 1999
ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 3% od razpisane 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. št. 5/96, 78/97, 87/97,
34/98 in 91/98) in na njegovi podlagi izda-
nih 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 Aleš
Merkun, grad. teh. Družba za državne ce-
ste, d.o.o. Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-3373
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: Hoče-Belevue.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del: sanacija drsnih vozišč s tanko-
plastno ali površinsko prevleko in manj-
šimi predhodnimi sanacijami na cesti
RT-92, odsek 1332 Hoče-Belevue, km
1.900 v dolžini 1.400 km.

Ocenjena vrednost del: 8,300.000 SIT.
4. (a), (b), (c)
5. (a), (b)
6. (a) Čas izvedbe: najkasneje do 30. 6.

1999.

7. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

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

(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: 21. 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 odpiraj! Ponudba za –
“Sanacija drsnih vozišč Hoče-Belevue.” – S.H.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 5. 1999
od 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 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. št. 5/96, 78/97, 87/97,
34/98 in 91/98) in na njegovi podlagi izda-
nih 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 Slo-
venko Henigman, univ.dipl.inž.grad. in Fe-
liks Podgoršek, inž.grad., Družba za držav-
ne ceste, d.o.o. Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-3374
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: Razdrto Manče-Aj-
dovščina.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: sanacija drsnih voziš s tanko-
plastno ali površinsko prevleko in manj-
šimi predhodnimi sanacijami na cesti
G1-12, odsek 344 Razdrto-Manče, km
11.595 v dolžini 0.405 km in odsek 345
Manče-Ajdovščina, km 4.750 v dolžini
1.350 km.

Ocenjena vrednost del: 8,900.000 SIT.
4. (a), (b), (c)
5. (a), (b)
6. (a) Čas izvedbe: najkasneje do 30. 6.

1999.
7. Polni naslov službe, od katere se lah-

ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

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

(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: 21. 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 odpiraj! Ponudba za
– “Sanacija drsnih vozišč Razdrto-Manče-Aj-
dovščina.” – S.H.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 5. 1999
od 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti 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 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.

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.
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13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
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 Slo-
venko Henigman, univ.dipl.inž.grad. in Fe-
liks Podgoršek, inž.grad., Družba za držav-
ne ceste, d.o.o. Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-3375
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: Celje-Šentjur-Mesti-
nje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: sanacija drsnih vozišč s tanko-
plastno ali površinsko prevleko in manj-
šimi predhodnimi sanacijami na cesti
G2-107, odsek 1274, km 8.020 v dolži-
ni 1.300 km odsek 1275 Šentjur-Mesti-
nje, km 0.310 v dolžini 0.730 in km
2.570 v dolžini 0.940 km.

Ocenjena vrednost del: 10,500.000 SIT.
4. (a), (b), (c)
5. (a), (b)
6. (a) Čas izvedbe: najkasneje do 30. 6.

1999.
7. Polni naslov službe, od katere se lah-

ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

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

(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: 21. 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 odpiraj! Ponudba za
– “Sanacija drsnih vozišč Celje-Šentjur-Me-
stinje.” – S.H.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 5. 1999
od 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet

in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 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. št. 5/96, 78/97, 87/97,
34/98 in 91/98) in na njegovi podlagi izda-
nih 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 Slo-
venko Henigman, univ.dipl.inž.grad. in Fe-
liks Podgoršek, inž.grad., Družba za držav-
ne ceste, d.o.o. Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-3376
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: Novo mesto-Met-
lika.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del: sanacija drsnih vozišč s tanko-
plastno ali površinsko prevleko in manj-
šimi predhodnimi sanacijami na cesti
G2-105, odsek 256 Novo mesto
(IMV-Metlika), km 7.340 v dolžini 2.180
km in km 20.775 v dolžini 1.310 km.

Ocenjena vrednost del: 14,400.000 SIT.
4. (a), (b), (c)
5. (a), (b)
6. (a) Čas izvedbe: najkasneje do 30. 6.

1999.
7. Polni naslov službe, od katere se lah-

ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

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

(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: 21. 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 odpiraj! Ponudba za
– “Sanacija drsnih vozišč Novo mesto-Met-
lika.” – S.H.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 5. 1999
od 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 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. št. 5/96, 78/97, 87/97,
34/98 in 91/98) in na njegovi podlagi izda-
nih 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 Slo-
venko Henigman, univ.dipl.inž.grad. in Fe-
liks Podgoršek, inž.grad., Družba za držav-
ne ceste, d.o.o. Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-3377
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

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

nih del: sanacija drsnih vozišč s tanko-
plastno ali površinsko prevleko in manj-
šimi predhodnimi sanacijami na cesti
G2-108, odsek 1182 Ribče-Litija, km
1.020 v dolžini 0,665 km in odsek 1183
Litija-Zagorje, km 11.125 v dolžini
0,375 km.

Ocenjena vrednost del: 6,400.000 SIT.
4. (a), (b), (c)
5. (a), (b)
6. (a) Čas izvedbe: najkasneje do 30. 6.

1999.
7. Polni naslov službe, od katere se lah-

ko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna ose-
ba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.

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

(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: 21. 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 odpiraj! Ponudba za
– “Sanacija drsnih vozišč Ribče-Litija-Zagor-
je.” – S.H.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 5. 1999
od 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 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. št. 5/96, 78/97, 87/97,
34/98 in 91/98) in na njegovi podlagi izda-
nih 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 Slo-
venko Henigman, univ.dipl.inž.grad.in Fe-
liks Podgoršek, inž.grad., Družba za držav-
ne ceste, d.o.o. Tržaška 19a, tel.
061/178-83-00. Rok v katerem bodo po-
nudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
45 dni od dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Direkcija RS za ceste

Ob-3385
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kobarid, Trg svobode 2, Ko-
barid, 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: Osnovna šola Simo-
na Gregorčiča v Kobaridu.

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 rekonstrukciji
in dozidavi osnovne šole v Kobaridu.

Ocenjena vrednost naročila:
120,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
21. 6. 1999, dokončanje del: 28. 8. 1999.

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

a) Zainteresirani ponudniki lahko dvigne-
jo razpisno dokumentacijo na sedežu pod-
jetja EDIL Inženiring Nova Gorica, Tolmin-
skih puntarjev 4, Nova Gorica, tel.
065/29-202, kont. 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 12. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo po plačilu strošk-
ov 15.000 SIT na žiro račun
52000-601-52971, s pripisom “Razpisna
dokumentacija, Osnovna šola Kobarid
III. faza”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
ponedeljka 31. 5. 1999 do 11. ure, na na-
slov: Občina Kobarid, Trg svobode 2, Ko-
barid (tajništvo).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj,
Razpisna dokumentacija, Osnovna šola Ko-
barid III. faza” ter številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kobarid, Trg svobo-
de 2, Kobarid.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 1999 ob 11.15 v Občini Kobarid,
Trg svobode 2, 5222 Kobarid.

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:
pogoji glede načina plačila bodo podani v
razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravna oblika, ki jo mo-
ra prevzeti skupina ponudnikov katerim bo
podeljena storitev je 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:
finančno-poslovne in tehnične sposobnosti,
ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo
priznana sposobnost, bodo navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik pred-
ložene ponudbe ne more umakniti do 30. 6.
1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo
navedene v razpisni dokumentaciji.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa: 5. 6. 1999.

17., 18.
EDIL Inženiring, d.o.o. Nova Gorica

Ob-3398
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Občina Logatec, Tržaška cesta
15, Logatec, tel. 061/741-270, faks
061/742-930.

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

3. Kraj izvedbe: Občina Logatec, Tr-
žaška cesta 15, Logatec.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va lokalne ceste Židovnik – Veharše III.
faza.

Ocenjena vrednost investicije:
28,000.000 SIT.

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

končanje del ali čas izvedbe: pričetek del
10. 8. 1999, zaključek 30. 9. 1999.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Logatec, Oddelek za okolje in prostor
– tajništvo, Tržaška cesta 15, Logatec, kon-
taktna oseba Ivan Povalej, tel. 741-270.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 5. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): po-
nudniki dvignejo razpisno dokumentacijo
proti plačilu v višini 5.000 SIT, ki jo vplačajo
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na blagajni Občine ali nakažejo na ŽR št.
50110-630-810342, namen nakazila –
“pristojbina za javni razpis – obnova lokalne
ceste Židovnik – Veharše III. faza”.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 1999 do 8. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Logatec, Tržaška cesta
15, Logatec – glavna pisarna (Darja Mlinar).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 1999 ob 9. uri v sejni sobi Občine
Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec.

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 10% 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:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 8. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisanimi pogoji.

16., 17., 18.
Občina Logatec

Ob-3400
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad občine Loška do-
lina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu, tel. 061/707-808, faks
061/707-805.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Loška doli-
na, naselje Lož.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacije objekta Cesta 19. oktobra Lož, za
potrebe neprofitnih stanovanj.

Orientacijska vrednost gradbenih, obrt-
niških in inštalacijskih del 45,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek junij
1999, zaključek v avgustu 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Loška dolina, Andreja Buh, Cesta No-
tranjskega odreda 2, Stari trg.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 7. 5. 1999 od 8.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT (pokritje materialnih stroškov) na ŽR št.
50160-630-810337 - Agencija za plačilni
promet Cerknica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 31. 5.
1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, Stari trg – sprejem-
na pisarna.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –

Adaptacija objekta Cesta 19. oktobra,
Lož“. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponud-
be: 31. 5. 1999 ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora po-
nudnik predložiti bančno garancijo v višini
10% orientacijske vrednosti. Bančna garan-
cija mora biti brezpogojna, plačljiva na prvi
poziv in glasiti na naročnika. Bančna garan-
cija se neizbranim ponudnikom vrne v dveh
dneh po izboru ponudnika, izbranemu po-
nudniku pa dva dni po veljavnosti pogodbe.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: plači-
lo na podlagi izstavljene situacije v zakon-
skem roku.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisa-
na dela z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu priznana sposobnost: za
priznavanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo navedeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 90 dni od dneva objave razpisa v Urad-
nem listu RS.

15. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe naročil - 21. člen ZJN): ce-
na, plačilni pogoji, reference in druga meri-
la, navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

Vprašanja ponudnikov se posredujejo pi-
sno na naslov pod 9. točko do 21. 5. 1999.

Odgovori bodo posredovani pisno vsem
prevzemnikom razpisne dokumentacije.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 30. 6. 1999.

17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11
z dne 19. 2. 1999, Ob-1154.

Stanovanjski sklad
občine Loška dolina

Št. 34404/00002/99 Ob-3401
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Loška dolina, Cesta Notranj-
skega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu,
tel. 061/707-808, faks 061/707-805.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Loška do-
lina.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrže-
vanje gozdnih cest na območju občine
Loška dolina.

Orientacijska vrednost vzdrževalnih del:
11,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek maj
1999, zaključek december 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Loška dolina, Andreja Buh, Cesta No-
tranjskega odreda 2, Stari trg.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (pokritje mate-
rialnih stroškov) na ŽR št.
50160-630-810337 - Agencija za plačilni
promet Cerknica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti: najkasneje do 21. 5. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, Stari trg – sprejem-
na pisarna.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj –
Vzdrževanje gozdnih cest”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponud-
be: 21. 5. 1999 ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora po-
nudnik predložiti bančno garancijo v višini
10% orientacijske vrednosti. Bančna garan-
cija mora biti brezpogojna, plačljiva na prvi
poziv in glasiti na naročnika. Bančna garan-
cija se neizbranim ponudnikom vrne v dveh
dneh po izboru ponudnika, izbranemu po-
nudniku pa dva dni po veljavnosti pogodbe.

11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: plači-
lo na podlagi izstavljene situacije v zakon-
skem roku.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisa-
na dela z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu priznana sposobnost: za
priznavanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo navedeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 90 dni od dneva objave tega razpisa.

15. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe naročil - 21. člen ZJN): ce-
na, plačilni pogoji, reference in druga meri-
la, navedena v razpisni dokumentaciji.

16.,17., 18.
Občina Loška dolina
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Št. 356 Ob-3172
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana (MOL), Mest-
na uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, Trg Mladinskih delovnih
brigad 7, 1000 Ljubljana, 061/1259-105
ali 1251-300, faks 061/1259-051.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava PGD/PZI, projekt-
ne dokumentacije za izgradnjo Zavetišča
za živali v Ljubljani.

Okvirna vrednost naročila: ocenjena vred-
nost naročila je 3,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
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)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: dokončanje storitve je
120 dni od podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MOL,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe in promet, kontaktna oseba Vesna
Klement, Trg Mladinskih delovnih brigad 7,
1000 Ljubljana, tel. 061/1259-105 ali
1251-300, soba 208/II.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 31. 5.
1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 20.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo lahko ponudniki porav-
najo z virmanom na ŽR št.
50100-845-50358 – sredstva komunalne-
ga gospodarstva – prometa, z namenom na-
kazila “plačilo razpisne dokumentacije” pred
dvigom razpisne dokumentacije.

Merila za izbiro najugodnejšega ponudni-
ka so določena v razpisni dokumentaciji.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: MOL, Mestna uprava, Odde-
lek za gospodarske javne službe in promet,
Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljub-
ljana, soba 208/II.

Ponudbo je treba predložiti v zapečateni
kuverti, ki mora biti vidno označena z napi-
som “Ne odpiraj – ponudba javni razpis –
Zavetišče za živali v Ljubljani” ter naslovom
pošiljatelja, označenim na hrbtni strani ovoj-
nice.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 31. 5. 1999 ob
13. uri, v II. nadstropju, soba 215, MOL,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe in promet, Trg Mladinskih delovnih
brigad 7, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija (brezpogojna, plačiljiva na
prvi poziv), za resnost ponudbe, v znesku
20% vrednosti ponudbe, ki mora veljati 40
dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: opredeljeni so v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: od datuma in ure
začetka javnega odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najka-
sneje 15 dni po javnem odpiranju ponudbe.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije lahko ponudniki zahtevajo sa-
mo v pisni obliki, na naslov: MOL – Mestna
uprava, OGJSP, Trg MDB 7, Ljubljana, vodja
naročila Boris Jagodič, dipl. inž. arh.

19., 20.
Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava

Št. 512/2057-278 Ob-3173
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, faks
062/30-05-685.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: košnja ter posek podrasti
na brežinah kanalov in nasipov HE Zlato-
ličje in HE Formin.

Ocenjena vrednost naročila znaša
25,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Dravske elektrarne Mari-
bor, PE Spodnja Drava, HE Zlatoličje in HE
Formin, kanali in nasipi – relacija Maribor–
Ormož.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: dela se oddajo v celoti. Delne
ponudbe niso možne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve:
– prva košnja: od 15. 6. 1999 do 31. 7.

1999,
– druga košnja: od 15. 9. 1999 do

31. 10. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Drav-
ske elektrarne Maribor, Obrežna 170, Mari-
bor, vložišče – soba št. 016.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 3. 5. 1999 do 6. 5.
1999, med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51800-601-28970.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 20. 5. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor, vlo-
žišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 5. 1999 ob 10. uri, Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, Maribor.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe; 5%
ponudbene vrednosti; veljavnost 90 dni.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-

pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo pogodbo sklenil
z izbranim ponudnikom.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 23. 5. 1999.

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

– cena 35%,
– reference 60%,
– usposobljenost 5%.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
18. Druge informacije o naročilu: podaja

jih kontaktna oseba naročnika Zvonko Bede-
nik, tel. 062/30-05-737, od 4. 5. 1999 do
11. 5. 1999, med 7. in 9. uro.

19., 20.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 155-2/99 Ob-3174
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje “Komunala” Izola,
d.o.o., Verdijeva 1, 6310 Izola, tel.
066/600-180, faks 066/647-371.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izvajanje dejavnosti “Depo-
nija odluženih vozil in odpadnih kovin”.

Ocenjena vrednost naročila: 8,500.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Deponija komunalnih od-
padkov Izola.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: deset let od sklenitve
pogodbe.
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9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje “Komunala” Izola, d.o.o., Verdi-
jeva 1, 6310 Izola, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago od 30. 4. 1999 do 11. 5.
1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT nakazati
na žiro račun št. 51430-601-11186, pri APP
Izola, ob dvigu dokumentacije predložiti do-
kazilo o plačilu.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 5. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje “Komunala”
Izola, d.o.o., Verdijeva 1, 6310 Izola.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo na sedežu podjetja
Javno podjetje “Komunala” Izola, d.o.o.,
Verdijeva 1, 6310 Izola, dne 21. 5. 1999
ob 9. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: 15 dni po izstavitvi ra-
čuna.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: po pogodbi.

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: zah-
teve so navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 5. 7. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najugod-
nejši znesek, namenjen za investiranje, po-
nujena cena najemnine, reference, bližina
sedeža podjetja.

18. Druge informacije o naročilu: sklep o
izbiri ponudnika prejmejo ponudniki v roku 7
dni po izbiri.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen dne 26. 3. 1999 pod št.
120-2/99, objava o izidu pa dne 30. 4.
1999.

Javno podjetje “Komunala” Izola, d.o.o.

Št. 102/99 Ob-3175
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakul-
teta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, faks
125-93-73, tel. 1769-200.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: tisk in knjižna vezava učbe-
nikov, strokovne literature, ocenjena vred-
nost 15,000.000 SIT.

4.
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) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek po podpisu po-
godbe za obdobje dveh let.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Uni-
verza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ašker-
čeva 2, 1000 Ljubljana, inž. Cvetko Pusto-
vrh, soba 033, tel. 1769-253.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok za
oddajo ponudb (v času od 9. do 10. ure).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR, št.
50100-603-40227, sklic na številko
163301, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2,
Ljubljana.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Filozof-
ska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana,
soba 524/IV (prevzemnica Anica Perko).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 5. 1999 ob 11. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% vrednosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji.

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:
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: do roka za odpi-
ranje ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): referen-
ce – 10%, cene ponujene storitve – 60%,
ustreznost delovnih sredstev – 10%, rok pla-
čila – 5%, fiksnost cen – 10%, druge ugod-
nosti – 5%.

18. Druge informacije o naročilu: kontakt-
na oseba iz 9. točke te objave.

19., 20.
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

Št. 120/99 Ob-3176
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za izbi-
ro izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava projektne doku-
mentacije PGD, PZI za:

– ureditev križišča Ižanske in Peruzzi-
jeve ceste v Ljubljani,

– ureditev križišča Ceste na Loko in
Barjanske ceste.

Ocenjena skupna vrednost naročila je
5,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: MOL – Ljubljana.
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 odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
graditvi objektov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok za izdelavo doku-
mentacije je 60 dni od podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mest-
na občina Ljubljana, Trg MDB 7, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, IV. nad-
stropje, soba 404, tel. 222-522, faks
125-90-28.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: takoj po objavi razpi-
sa, od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki plačajo z vir-
manom na žiro račun št. 50100-845-50358,
sklic št. 728013-05.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do 14. 5.
1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Trg
MDB 7, Oddelek za gospodarske javne služ-
be in promet, IV. nadstropje, soba 404, tel.
222-522, faks 125-90-28.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 5.
1999 ob 8.15, na naslovu: Mestna občina
Ljubljana, Trg MDB 7, Oddelek za gospo-
darske javne službe in promet, II. nadstrop-
je, soba 215.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: ne.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): navede-
no v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: strokov-
ne informacije posreduje Nevenka Brumen,
dipl. inž., na naslovu: Mestna občina Ljublja-
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na, Trg MDB 7, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, IV. nadstropje, soba
404, tel. 222-522, faks 125-90-28.

19., 20.
Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava

Št. 49/99 Ob-3177
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za šport Slovenije, Celovška
25, Ljubljana, faks 13-26-218.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: tisk plakatov in brošur
“Športnorekreativni programi
1999/2000”.

Naklada brošur 500.000 izvodov, in si-
cer v desetih inačicah.

Naklada plakatov 10.000 izvodov.
Ocenjena vrednost naročila je 7,000.000

SIT.
4.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok pričetka opravljanja
storitve je 19. 7. 1999, rok dokončanja 2. 8.
1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za šport Slovenije, Celovška 25, Ljublja-
na.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ponudniki lahko zah-
tevajo razpisno dokumentacijo do 7. 5.
1999.

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

predložiti ponudbo: ponudniki so dolžni pred-
ložiti ponudbo do 17. 5. 1999 do 15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod za šport Slovenije, Ce-
lovška 25, Ljubljana, “Za javni razpis tisk bro-
šur in plakatov, ne odpiraj.”

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 18. 5. 1999 ob 12.
uri, v prostorih Zavoda za šport Slovenije,
Celovška 25, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe ter ustrezni izjavi
za dobro izvedbo storitve.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: 100% plačilo v roku 30
dni po opravljeni storitvi.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi predložiti ustrezna
dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: po odpiranju po-
nudb.

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

– reference s področja tiskarstva 40%,
– cena 40%,

– ugodnosti 20%.
18. Druge informacije o naročilu: vse na-

daljnje informacije o naročilu lahko dobite na
Zavodu za šport Slovenije, Celovška 25, ali
na tel. 321-848, 321-855. Ponudniki bodo
obveščeni o izidu javnega razpisa do 27. 5.
1999.

19., 20.
Zavod za šport Slovenije, Ljubljana

Ob-3178
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35,
4264 Bohinjska Bistrica, 721-864.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: vzdrževanje gozdnih cest
na področju Občine Bohinj, v zasebnih in
državnih gozdovih v letu 1999. Ocenjena
vrednost: 18,410.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Bohinj.
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) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti 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: ponudbe ni možno deliti na po-
samezne storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek po podpisu po-
godbe, rok za dokončanje.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za gozdove RS, OE Bled, Ljubljanska
cesta 19, 4260 Bled.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok za
oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR Zavod za
gozdove RS, št. 50106-603-54908.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: dvajseti dan po objavi v
Uradnem listu RS (dan izida Uradnega lista
RS se ne šteje) do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Bohinj, Triglavska ce-
sta 35, 4264 Bohinjska Bistrica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dvajseti dan po objavi v Uradnem listu RS
(dan izida Uradnega lista RS se ne šteje) ob
13. uri, v sejni sobi Občine Bohinj, Triglav-
ska cesta 35, Bohinjska Bistrica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: ni.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: ni zahtev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahtev.

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:
po razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: do roka za odpi-
ranje ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): referen-
ce – 10%, skupna vrednost razpisanih del –
60%, ustreznost delovnih sredstev – 10%,
rok plačila – 5%, fiksnost cen – 10%, poseb-
ne ugodnosti – 5%.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije na Zavodu za gozdove RS,
OE Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled.

19., 20.
Občina Bohinj

in Zavod za gozdove OE Bled

Št. 115/99 Ob-3208
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, faks
061/215-459.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izdelava računalniške pro-
gramske opreme za podporo izvajanja
zavarovanja za primer brezposelnosti in
za podporo izplačevanja republiških šti-
pendij. Ocenjena vrednost je ca.
35,000.000 SIT.

Vzdrževanje in prilagajanje te program-
ske opreme zakonskim spremembam in
spremembam v postopkih dela v času upo-
rabe te programske opreme. Ocenjena vred-
nost je ca. 10,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Centralna služba, Ob-
močne enote in Uradi za delo Zavoda repub-
like Slovenije za zaposlovanje.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: zahtevane
strokovne kvalifikacije so navedene v razpi-
sni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitve: ponudniki se lahko potegujejo
samo za izvedbo naročila v celoti.

7. (a) Kjer je potrebno, spremenljivost ali
nesprejemljivost variant: dopustne so variant-
ne ponudbe. Način priprave variantnih po-
nudb je opisan v razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: izdelava programske
opreme: začetek del: junij 1999, zaključek
del: september 2000.

Vzdrževanje, prilagajanje: vsaj 5 let po
končani izdelavi.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:

Zavod Republike Slovenije za zaposlova-
nje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, vložišče,
tel. 061/200-23-56.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ogled in dvig raz-
pisne dokumentacije je možen do petka,
14. maja 1999, med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumenta-
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cije je potrebno predložiti pooblastilo intere-
senta in dokazilo o vplačilu 5.000 SIT nepo-
vratnih sredstev na žiro račun štev.
50106-603-44712 pri Agenciji za plačilni
promet Ljubljana, s pripisom “Razpisna do-
kumentacija – ZRSZ-IS-1/99”.

Na pooblastilu morajo biti napisani podat-
ki: naziv in naslov prevzemnika, faks in odgo-
vorna oseba.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 1999, 10. ura.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod republike Slovenije za
zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana,
vložišče, tel.: 061/200-23-56.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 1999 ob 10. uri . Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000
Ljubljana, sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: ponudnik mora v ponudbi pred-
ložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 1,000.000 SIT, ki mora biti ve-
ljavna do 31. 7. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik se zavezuje
opravljati plačila v skladu z navodili o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo z izbranimi po-
nudniki podpisal pogodbo o dobavi in vzdr-
ževanju programske opreme.

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 za priznavanje sposobnosti so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 31. maj 1999,
po zaključku odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:

– celovitost in ustreznost ponudbe,
– upoštevanje standardov naročnika,
– prilagodljivost ponujene rešitve,
– cena.
Teža in način uporabe meril sta podrob-

neje opisana v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije lahko ponudniki zahtevajo na
način, ki je opisan v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo organiziral skupni sestanek s
ponudniki.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: predhodna
objava namere za to naročilo ni bila objav-
ljena.

20. Prvi neuspeli razpis za to naročilo je
bil objavljen: to je prva objava javnega razpi-
sa za to naročilo.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 344001-0004/99 Ob-3211
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica, faks 061/777-697.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: vzdrževanje lokalnih cest in

zimska služba na njej v Občini Ivančna
Gorica.

Ocenjena vrednost 25,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Lokalne ceste na celot-

nem področju Občine Ivančna Gorica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: naročilo je določeno z zakonom o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97).

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97
8. člen).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ponudnik
mora navesti seznam strokovnih kadrov, ki
bodo sodelovali pri vzdrževanju cest, in si-
cer: ime, sedanji položaj v podjetju, delovna
doba pri vzdrževanju cest, izobrazba.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki morajo ponuditi vsa
dela po posameznih postavkah, ki so pred-
met javnega naročila v celoti.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ponudnik mora ponuditi varianto po
prijetem popisu z razpisno dokumentacijo in
če oceni, da niso vse postavke zajete v tem
popisu v skladu z zakonom, potem naj ponu-
di variantno ponudbo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: eno leto.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna
Gorica, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 14. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
50130-630-810293.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. 5. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ivančna Gorica, So-
kolska 8, Ivančna Gorica, tajništvo. Ponud-
nik je dolžan poskrbeti, da bodo tudi ponud-
be po pošti prispele v tajništvo Občine Ivanč-
na Gorica do 21. 5. 1999 do 8.30.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 5. 1999 ob 9. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zavarovanje za resnost ponudbe v višini 5%
od ponudbene cene, Veljavnost do 31. 12.
1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačilo po mesečnih
situacijah, rok plačila 90 dni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: sklenitev gradbene pogodbe
za vzdrževanje cest in zimsko službo na vseh
lokalnih cestah v Občini Ivančna Gorica.

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: za
priznanje sposobnosti mora ponudnik v svoji
ponudbi predložiti dokumentacijo in dokazila,
ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 4. 7. 1999.

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

1. ponudbena cena,
2. reference pri tovrstnih delih,
3. fiksnost cen,
4. opcija ponudbe,
5. način plačila,
6. druge ugodnosti.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudnik prejme za ponudbeno ceno 40
točk, za reference pri tovrstnih delih 20 točk,
fiksnsot cen 10 točk, opcije ponudbe 10
točk, način plačila 5 točk, druge ugodnosti
15 točk.

18. Druge informacije o naročilu: razpis
je izveden na podlagi stare kategorizacije
cest v Občini Ivančna Gorica. Trenutno pote-
ka postopek nove kategorizacije cest v Obči-
ni na podlagi zakona o cestah, za to bo izbra-
ni ponudnik moral prevzeti med časom skel-
njene pogodbe tudi spremenjen obseg cest
glede na novo kategorizacijo.

19., 20.
Občina Ivančna Gorica

Št. 320-01-17/99 Ob-3212
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šalovci, Šalovci 162, Šalovci,
tel. 069/59-80-50, faks 069/59-80-54.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izvedba komasacije:

– elaborat obstoječega stanja zem-
ljišč na komasacijskem območju,

– elaborat vrednotenja zemljišč na ko-
masacijskem območju,

– idejna zasnova ureditve komasacij-
skega območja,

– elaborat nove razdelitve zemljišč na
komasacijskem območju.

Ocenjena vrednost naročila je
16,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: k.o. Šalovci.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: v razpisni
dokumentaciji.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek, dokončanje ka-
kor sama izvedba komasacijskih del je v od-
visnosti od Republike Slovenije, Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Javni
razpis za zbiranje zahtevkov za dodelitev ne-
povratnih sredstev iz naslova intervencij za
celostno urejanje podeželja in obnovo vasi
za leto 1999. Kolikor Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano vlogi ne bo
ugodila, se dela v predmetu javnega naročila
ne bodo izvajala.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šalovci, Šalovci 162, Šalovci, urad žu-
pana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 10. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z virmanskim na-
logom, na žiro račun 51900-630-76043 s
pripisom “javni razpis za storitve”.
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 20. 5. 1999
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šalovci, Šalovci 163,
9204 Šalovci, z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 5. 1999 ob 12. uri v sejni sobi Občine
šalovci.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od orientacij-
ske vrednosti naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačilo po obračunskih
situacijah opravljenih del.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodbe in bančne garancije.

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:

– dokaz o registraciji podjetja ter plačilna
sposobnost,

– reference za podobna dela,
– cena,
– opcija ponudbe in plačilni pogoji,
– zavarovanje kvalitete izvedenih del.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: 19. 5. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): dodatni
pogoji oziroma merila bodo zahtevani v raz-
pisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: strokov-
ne informacije posreduje Aleksander Abra-
ham, župan tel. 069/59-80-50.

19., 20.
Občina Šalovci

Ob-3255
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, Trbovlje, 0601/26-633,
0601/26-090.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: opravljanje storitve avtobu-
snega prevoza delavcev TET, d.o.o., na
delo in z dela. Ocenjena vrednost je
12,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Trbovlje.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: datum začetka in do-
končanja storitev: 10. 6. 1999 do 10. 6.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici
27, 1420 Trbovlje, kont. oseba Mateja Jor-
dan, IV. nadstropje (pravna služba).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: vsak delovni dan do
11. 5. 1999 med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo ponudnikom, in sicer proti izkazu plači-

la 5.000 SIT na ŽR podjetja št.
52700-601-11513 s pripisom “stroški raz-
pisne dokumentacije – avtobusni prevoz”.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, IV. nad-
stropje (pravna služba).

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 1999 ob 10. uri Termoelektrarna Tr-
bovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, II.
nadstropje (sejna soba).

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od ponudbene vrednosti ter bančno
garancijo (izbrani ponudnik) za dobro izved-
bo pogodbene obveznosti v višini 10% po-
godbene vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: razvidno iz razpisne
dokumentacije.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna doku-
mentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: veljavnost ponud-
be je 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): določe-
no v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo samo pismeno na
naslovu kot pod 9.a točko.

19., 20.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-3265
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: fizično varovanje objektov
upravnih prostorov Mestne občine Ljub-
ljana. Ocenjena vrednost naročila je
130,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: za obdobje 12 mese-
cev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mest-
na občina Ljubljana, Mestna uprava, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, soba 255/II., kont.
oseba Alenka Mihelčič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 7. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na ŽR št.
50100-845-50358 sklic na št. 713003 s
pripisom JR-18/99 varovanje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 5. 1999 do 9.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Ada-
mič Lundrovo nabrežje 2, soba 255/II., pri
Alenki Mihelčič.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 5. 1999 ob 10. uri Mestna uprava, Ada-
mič Lundrovo nabrežje 2, soba 143/I.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: 2%
od razpisne vrednosti del nepreklicna banč-
na garancija.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 19. 5. 1999 od
9.45.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
20%, reference 80%.

18. Druge informacije o naročilu: v razpi-
sni dokumentaciji.

19., 20.
Mestna občina Ljubljana

Ob-3266
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: čiščenje objektov upravnih
prostorov Mestne občine Ljubljana. Oce-
njena vrednost naročila je 89,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: za obdobje 12 mese-
cev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mest-
na občina Ljubljana, Mestna uprava, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, soba 255/II., kont.
oseba Alenka Mihelčič.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 7. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na ŽR št.
50100-845-50358 sklic na št. 713003 s
pripisom JR-19/99 čiščenje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 5. 1999 do 9.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Ada-
mič Lundrovo nabrežje 2, soba 255/II., pri
Alenki Mihelčič.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 5. 1999 ob 10.30, Mestna uprava, Ada-
mič Lundrovo nabrežje 2, soba 143/I.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: 2%
od razpisne vrednosti del nepreklicna banč-
na garancija.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 19. 5. 1999 od
9.45.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
20%, reference 80%.

18. Druge informacije o naročilu: v razpi-
sni dokumentaciji.

19., 20.
Mestna občina Ljubljana

Št. 34406-1/99 Ob-3257
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: vzdrževanje gozdnih cest v
zasebnih in državnih gozdovih v letu
1999.

Ocenjena vrednost vseh del: 8 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Laško.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe nav-

esti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: pravne in
fizične osebe morajo navesti imena in stro-
kovne kvalifikacije osebja odgovornega za
izvedbo storitve.

6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: 5 mesecev.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Laško, Mestna ulica 2, Tajništvo odelka
za investicije in prostor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dvig razpisne doku-
mentacije je možen do vključno ponedeljka,
10. maja 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija je na razpolago za
15.000 SIT; plačilo po položnici ali na bla-
gajni občine Laško na račun št.
50710-630-10131.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 31. maja 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo oddelka za investici-
je in prostor, Občina Laško, Mestna ulica 2.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. maja 1999, ob 12. uri, sejna soba Obči-
ne Laško.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih zavarovanj, resnosti ponudbe,
če so v tem postopku zahtevana: akceptni
nalog.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila: plačila se bodo vršila po izstavljenih si-
tuacijah v roku 60-90 dni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: pogodba.

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: zah-
teve so sestavni del razpisne dokumentacije.

16. Datum, do katerega ponudniki, ne
morajo umakniti ponudbe: 1. 7. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bo opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo pri Juretu
Križniku ali Luki Picej, Mestna ulica 2, 3270
Laško, tel. 731-122 med 10. in 12. uro, do
24. 5. 1999.

Občina Laško

Št. 14/99 Ob-3278
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Koper, 6000 Koper,
061 271 771.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: barvanje talne signalizacije
na javnih mestnih prometnih površinah
in lokalnih cestah.

4. Kraj izvedbe: Območje Mestne občine
Koper.

5. (a), (b), (c)
6., 7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 60 dni, junij, julij.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Urad
za gospodarske javne službe in promet, Ver-
dijeva 10, soba 214,

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 14. 5. 1999,

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na račun
51400-845-20561,

(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 5. 1999 do 12. ure,

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Urad za gospodarske javne
službe in promet, Verdijeva 10, soba 214.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 1999 ob 13 uri, Verdijeva 10, soba
211.

11. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog v višini 10% vrednosti del,
veljavnost do 30. 5. 1999

12. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
eila in/ali sklicevanje na merodajna doloeila
v drugih dokumentih: plačilo na podlagi izvr-
šenih del, 30 dni po izstavitvi situacije.

13. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naroeilo: pogodba.

14. 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, obratovalno dovoljenje, dokazila
o razpolaganju s primerno mehanizacijo.

15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (12. člen ZJN): ponud-
bena cena, najkrajši rok izvedbe del, finanč-
ni pogoji, kompletnost ponudbe, reference
ponudnika, ostale ugodnosti.

18., 19., 20.
Mestna občina Koper

Št. 6.2.2.3-1138/99 Ob-3279
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: SŽ – Sekcija SVTK Pivka, Kolodvor-
ska 33.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila:

a) dobava samonosilnega kabla TF
33CP 3×4×1.2 v dolžini 15.000 m in pri-
padajočega materiala, ocenjena vrednost
je 15,000.000 SIT,

b) izvedba zamenjave TT linije s sa-
monosilnim kablom TP 33CP 3×4×1.2
ob železniški progi Prvačina–Ajdovščina,
ocenjena vrednost je 8,000.000 SIT,

c) dobava kablov in materiala ter iz-
vedba zamenjave TT linije s kablom TP
33CP 3×4×1.2 (skupaj a, b), ocenjena
vrednost = a + b.

4. Kraj izvedbe:
a) Dobava na železniški postaji Prvačina,
b), c) Železniška progra Prvačina–Aj-

dovščina.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: ni za specifičen poklic.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: v razpisni
dokumentaciji.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navesti stro-
kovne kvalifikacije osebja, odgovornega za
izvedbo.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik se poteguje lahko sa-
mo za a), samo za b) ali c) – dobava in
izvedba skupaj (prikaz cene materiala in delo
ločeno!).

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

jo varianto: ponudba mora biti izdelana na
način, kot je zahtevano v razpisni doku-
mentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:

– pod a): dobava 30 dni po podpisu po-
godbe,

– pod b): izvedba 45 dni, pričetek 30 dni
po podpisu pogodbe oziroma dobavi kabla,

– pod c): isto kot pod a) in b) skupaj.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: SŽ –
Sekcija SVTK Pivka, kontaktna oseba Andrej
Vičič, tel. 066/296-25-44.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 6. do 10. maja
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pod b) 5.000 SIT (ostalo, c)
7.000 SIT, nakazilo na žiro račun
50100-601-5014744 – Slovenske železni-
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ce, d.d., Infrastruktura. Ob prevzemu razpi-
sne dokumentacije je potrebno predložiti po-
trdilo o plačilu.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 17. maja 1999 do
10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo sekcije SVTK Pivka,
Kolodvorska 33, 6257 Pivka.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. maj 1999 ob 11. uri v sejni sobi Sekcije
SVTK Pivka.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% od ocenjene vrednosti naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: pogoji plačila se bodo
dokončno oblikovali v pogodbi, skladno z
razpisno dokumentacijo.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: po 17. maju 1999
po 10.30.

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

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije v TO TK na tel.
066/29-62-544, Andrej Vičič.

Morebitna pojasnila bo naročnik posre-
doval le na pisno zahtevo interesentov, ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.

19., 20.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-3280
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Obalni dom upokojencev, Koper,
Krožna cesta 5, Koper, faks 066/282-385.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: vsakodnevni razvoz do 90
kosil v Mestni občini Koper, v vrednosti
6,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Koper –
seznam razvozov je priloga razpisne doku-
mentacije.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: kot je v
razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik se lahko poteguje sa-
mo za razvoz kosil v celoti.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 7. 1999 do 30. 6.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Obal-
ni dom upokojencev Koper, Krožna cesta 5,
tajništvo, pritličje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ponudniki lahko s poo-
blastilom in potrdilom o vplačilu dvignejo
razpisno dokumentacijo do 14. 5. 1999 do
12. ure po enodnevni predhodni najavi po
faksu 066/282-385.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT z virmanom na
žiro račun št. 51400-603-31434.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Obalni dom upokojencev Ko-
per, Krožna cesta 5, 6103 Koper.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti in označene z napisom “Javni raz-
pis – razvoz kosil v Mestni občini Koper”, na
hrbtni strnai ponudbe mora biti naveden to-
čen naslov pošiljatelja. Ponudba velja, če je
prispela pravočasno in označena v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo v sredo 16. 6. 1999 ob
8. uri, na naslovu naročnika v mali jedilnici v
pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora finančno zavarovati ponudbo
z bančno garancijo za resnost ponudbe, kot
je navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 15 dni od dneva prejema računa, ki
je izstavljen 1× mesečno.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: podpisana pogodba v skladu
z razpisno dokumentacijo, sklenjena za čas
razvoza.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: kot je navedeno v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 24 ur pred javnim
odpiranjem ponudb.

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

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije v zvezi z razpisom lahko dobi-
te 19. 5. 1999 od 8. do 12. ure na tel.
066/459-712.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen dne 4. 12. 1998 pod št.
Ob-8540, objava o izidu pa dne 19. 3. 1999.

Obalni dom upokojencev Koper

Št. 363-34/99 Ob-3313
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Davčna uprava Republike Slovenije,
Jesenkova 3, Ljubljana in Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za finance, Carinska uprava
Republike Slovenije, Šmartinska 130, Ljub-
ljana – po pooblastilu Servis skupnih služb
vlade.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila:

Varianta A:
a) najem delno opremljenih poslovnih

prostorov za uporabnika Davčno upravo
Republike Slovenije v okvirni skupni po-
vršini 4.000 m2 s potrebnimi 36 parkirni-
mi prostori v zaprtem prostoru,

b) najem delno opremljenih poslovnih
prostorov za uporabnika Carinsko upra-
vo Republike Slovenije v okvirni skupni
površini 2.900 m2 s potrebnimi 24 zaprti-
mi parkirnimi prostori. V roku enega leta
od začetka najema mora biti zagotovlje-
na možnost dodatnega najema prosto-
rov za laboratorij Carinske uprave Re-
publike Slovenije kot zaključena samo-
stojna enota na isti lokaciji v obsegu ca.
500 m2.

Varianta B:
a) najem s postopnim odkupom del-

no opremljenih poslovnih prostorov za
uporabnika Davčno upravo Republike
Slovenije v okvirni skupni površini 4.000
m2 s potrebnimi 36 parkirnimi prostori v
zaprtem prostoru,

b) najem s postopnim odkupom del-
no opremljenih poslovnih prostorov za
uporabnika Carinsko upravo Republike
Slovenije v okvirni skupni površini 2.900
m2 s potrebnimi 24 zaprtimi parkirnimi
prostori. V roku enega leta od začetka naje-
ma mora biti zagotovljena možnost dodatne-
ga najema s postopnim odkupom prostorov
za laboratorij Carinske uprave Republike Slo-
venije kot zaključena samostojna enota na
isti lokaciji v obsegu ca. 500 m2.

Ocenjena vrednost naročila znaša
253,000.000 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: poslovni prostori za obe
upravi se morajo nahajati na isti lokaciji v
območju mesta Ljubljane, znotraj mestne ob-
voznice.

5. (a), (b), (c)
V primeru, da bo ponudnik oziroma po-

srednik predložil več ponudb za najem raz-
ličnih nepremičnin, mora biti vsaka ponudba
izdelana na originalni razpisni dokumentaciji,
vsaki ponudbi morajo biti priložene vse zah-
tevane priloge in vsaka ponudba mora biti
oddana v svojem ovitku.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudba mora zajemati vse raz-
pisane storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik mora
predložiti ponudbo po obeh variantah.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve:
Varianta A: pričetek storitve: 15. 11.

1999 oziroma takoj po sklenitvi pogodbe in
primopredaji poslovnih prostorov, čas traja-
nja storitve: nedoločen čas.

Varianta B: pričetek storitve: 15. 11.
1999 oziroma takoj po sklenitvi pogodbe in
primopredaji poslovnih prostorov, čas traja-
nja storitve: po predlogu najugodnejšega po-
nudnika.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Sloveni-
je, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27a, Ljubljana, kont. oseba Duša Škulj, tel.
061/178-5239, telefaks 061/178-5579.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 14. 5. 1999, vsak de-
lovni dan od 8. do 10. ure.

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

predložiti ponudbo: 31. 5. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb vla-
de, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, glavna pi-
sarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 1999 ob 10. uri v sejni sobi na naslo-
vu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slo-
venije, Servis skupnih služb vlade, Gregorči-
čeva 27a, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija v višini 10% ocenjene vrednosti
naročila za obdobje enega leta z veljavnostjo
do vključno datuma veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z določili po-
sebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahteve.

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:

– predpisana dovoljenja za opravljanje de-
javnosti, v področje katere spada izvedba
javnega naročila,

– finančna sposobnost.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: 31. 12. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
Za varianto A: Najem delno opremljenih

poslovnih prostorov.
1. lokacijska ustreznost (0–40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za najem poslovnih pro-
storov (0–90 točk za deno opremljene po-
slovne prostore),

3. spreminjanje cen (0–10 točk),
4. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10

dni daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar
največ za 60 dni),

5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0–10 točk).

Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količink med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Za varianto B: najem s postopnim odku-
pom delno opremljenih poslovnih prostorov.

1. lokacijska ustreznost (0–40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za najem poslovnih pro-
storov (0–90 točk, za delno opremljene po-
slovne prostore),

3. pogoji postopnega odkupa poslov-
nih prostorov in pisarniške opreme (0–15
točk),

4. spreminjanje cen (0–10 točk),
5. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10

dni daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar
največ za 60 dni),

6. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (0–10 točk).

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 6 se
upošteva vplivnostni faktor 0,7.

7. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je na-
j-ugodnejši. Najugodnejša ponudba je tista
ponudba, ki doseže najvišji rezultat po vseh
vrednotenjih po posameznih variantah.

18. Druge informacije o naročilu: datum
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa : 15. 7. 1999.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Ur. l. RS, št.
27 z dne 3. 4. 1998, Ob-1512.

20.
Vlada RS, Servis skupnih družb vlade

Št. 178/99 Ob-3314
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Železniki, Češnjica 48, p.p. 2,
4228 Železniki, faks: 064/600-00-20.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila:

strokovni nadzor pri:
– asfaltiranje cest v občini Železniki v

letu 1999; 570.000 SIT,
– izgradnjo prvega dela vročevoda za

daljinsko ogrevanje naselja Dašnica iz
preizoliranih cevi od fiksne točke 01 do
odcepnega objekta II; 600.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje občine Želez-
niki.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: da – po alinejah iz 3. točke.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: izvedba razpisanih del poteka po
programu opredeljenem v razpisni dokumen-
taciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pogodba za izvajanje
razpisanih del se sklene za leto 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Železniki, Češnjica 48, p.p. 2, 4228
Železniki, tel. 064/60-00-00.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 3. 5. do 13. 5.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, pri blagajni občine Železniki ali na žiro
račun št. 51510-630-50272, sklic 6-99.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Železniki, Češnjica
48, p.p. 2, 4228 Železniki. Zapečatene ovoj-
nice morajo biti jasno označene z napisom
“Ponudba - Ne odpiraj, nadzor“.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 5. 1999 ob 12.15 uri, v sejni sobi obči-
ne Železniki, Češnjica 48, Železniki.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v vrednosti 5% od ocenje-
ne vrednosti naročila.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: naročilo v ce-
loti financira naročnik iz lastnih sredstev,
način plačevanja in roki so določeni v po-
godbi, ki je obvezna sestavina razpisne do-
kumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo z izbranim po-
nudnikom sklenil pogodbo.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 24. 5. 1999 do
12. ure.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije se dobijo na naslovu: Občina
Železniki, Češnjica 48, Železniki, tel.
064/60-00-00, kontaktna oseba Darko
Gortnar.

O izboru bodo ponudniki pisno obvešče-
ni do 31. 5. 1999.

19., 20.
Občina Železniki

Ob-3329
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska
1a, 4280 Kranjska Gora, tel. 064/881-846,
faks 064/881-350.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naložbe: redna vzdrževalna in sana-
cijska dela na gozdnih cestah na področ-
ju Občine Kranjska Gora v vrednosti
8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Kranj-
ska Gora.

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) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti 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: ponudbe ni možno deliti na po-
samezne storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto po razpisni dokumen-
taciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek in obseg del je
po dogovoru in v skladu z razpoložljivimi sred-
stvi, zaključek del je 1. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod
za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska c.
19, 4260 Bled, kontaktna oseba, Andrej Kli-
nar, dipl. inž., Odsek za gozdne prometnice
tel. 064/748 030, faks 064/741 069.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok
za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim nalo-
gom ali položnico na ŽR Zavoda za gozdove
Slovenije številka 50106-603-54908, s pripi-
som: razpisna dokumentacija za redna vzdrže-
valna in sanacijska dela na gozdnih cestah na
področju Občine Kranjska Gora v letu 1999.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: dvajseti dan po objavi v
Uradnem listu RS (dan izida Uradnega lista
RS se ne šteje), do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Kranjska Gora, spre-
jemna pisarna, Kolodvorska 1a, 4280 Kranj-
ska Gora.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dvajseti dan po objavi v Uradnem listu RS
(dan izida Uradnega lista RS se ne šteje), ob
9. uri, v sejni sobi Občine Kranjska Gora,
Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: za
resnost ponudbe se zahteva akceptni nalog
v višini 10% ocenjene vrednosti del, ki mora
veljati do izbire ponudnika.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: plačila se bodo vršila
po potrjenih situacijah v roku 60 dni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki
mora biti registrirana in izpolnjevati pogoje v
skladu z razpisno dokumentacijo in odredbo
o obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb, to je po 20. 5. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in na-
čin uporabe meril (12. člen ZJN): celovitost po-
nudbe, reference s področja razpisanega dela,
usposobljenost ponudnika za realizacijo ponud-
benih del, cene po enoti mere, strojne in delov-
ne kapacitete, plačilni pogoji, fiksnost cen, ga-
rancijski rok in druge ugodnosti ter druga meri-
la, navedena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: vsak
delovni dan od 8. do 14. ure, po predhod-
nem dogovoru s kont. osebo javnega naroči-
la, Klinar Andrej, dipl. inž. tel. 064/748-030,
faks 064/741-069.

19., 20.
Občina Kranjska Gora

Zavod za gozdove Slovenije
OE Bled

Št. 23/99 Ob-3332
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, 068/317-157.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: prevozi osnovnošolskih
otrok v Mestni občini Novo mesto za šol-
sko leto 1999/2000 za osnovne šole:
Bršljin, Brusnice, Center, Stopiče, Šmar-
jeta, Šmihel in Vavta vas; ocenjena vred-
nost naročila: 26,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: območje Mestne občine
Novo mesto.

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) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št.
72/94, 18/95, 54/96, 48/98 in 7/99 –
odločba US), zakon o prevoznih pogodbah v
cestnem prometu (Ur. l. SFRJ, št. 2/74) in
drugi področni predpisi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko predložijo po-
nudbe le za prevoze učencev v vse osnovne
šole, ki so predmet tega razpisa.

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

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 9. 1999 do 24. 6.
2000 oziroma do konca pouka v šolskem
letu, vse šolske dni po šolskem koledarju za
šolsko leto 1999/2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mest-
na občina Novo mesto, Sekretariat za izobra-
ževanje, vzgojo, zdravstvo in socialne zade-
ve, Novi trg 6, 8000 Novo mesto.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 14. 5. 1999.

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

predložiti ponudbo: do 24. 5. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Sekretariat za izobraževanje, vzgojo,
zdravstvo in socialne zadeve, Novi trg 6,
8000 Novo mesto.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 5. 1999 ob 13. uri, v sejni sobi Mestne
občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od vrednosti predložene ponudbe z
bančno garancijo na prvi poziv. Veljavnost
garancije: 40 dni po izdaji sklepa o izbiri
najugodnejše ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z vzorcem po-
godbe iz razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudbo lahko predložijo vse
pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so
registrirani za opravljanje razpisane dejavno-
sti. V primeru, da se predloži ponudba s
strani več izvajalcev skupaj, je potrebno ja-
sno opredeliti, kdo je glavni izvajalec, ki bo
podpisnik pogodbe in kdo so njegovi podi-
zvajalci.

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 ni posebnih zahtev (v
skladu s prejšnjo točko); neblokiran žiro ra-
čun v preteklih 6 mesecih; ustrezna osnovna
sredstva in kadrovska struktura zaposlenih.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 24. 5. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbe-
na cena, plačilni pogoji, način usklajevanja
cen, reference za izvajanje tovrstnih prevozov,
usposobljenost in sposobnost ponudnika. Naj-
cenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.

18., 19., 20.
Mestna občina Novo mesto

Št. 110-1/99 Ob-3392
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, faks 133-22-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: pridobivanje zemljišč ter pri-
dobivanje objektov in razreševanje prob-
lematike rušencev na AC odseku Škofi-
je–Srmin.

Ocenjena vrednost naročila je
43,960.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: AC odsek Škofije–Srmin.
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 storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve, 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) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora poleg variantne po-
nudbe oddati tudi osnovno ponudbo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok pričetka del je takoj
po sklenitvi pogodbe in prejemu potrebne
dokumentacije. Rok dokončanja del je naj-
kasneje 9 mesecev po prejemu ustrezne do-
kumentacije.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178-8439, faks 178-8332.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo do 2. 6. 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, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do 2. 6.
1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Pridobivanje zemljišč ter pridobivanje objek-
tov in razreševanje problematike rušencev
na AC odseku Škofije–Srmin”. Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 6. 1999 ob 9.
uri, na naslovu: Direkcija Republike Sloveni-
je za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna so-
ba št. 320/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,318.800 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti finan-
cira naročnik iz lastnih sredstev. Način pla-
čevanja z roki je določen v pogodbi kot ob-
vezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nasto-
panje (joint venture) z opredelitvijo in poobla-
stilom 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 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. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: strokov-
ne informacije posreduje Tadeja Žlebir, dipl.
jur. – Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, Einspielerjeva 6, tel. 13-222-41, faks
13-130-99.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 2037/98 Ob-3347
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za blagov-
ne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106, tel.
189-73-00, faks 189-73-47.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: izvajanje prevozov žit in bla-
ga na paletah, v vrednosti 110 mio SIT.

4. Kraj izvedbe: med skladišči v Republi-
ki Sloveniji.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: po razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-
vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni
dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudbe ni možno deliti na po-
samezne storitve.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od podpisa pogodbe
do 30. 6. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je na razpolago na naslovu:
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII – tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 21. 5. 1999 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
razpolago za znesek 20.000 SIT, katerega
vplačajo interesenti virmansko na račun št.
50101-603-402300.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 1. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII – tajništvo.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – prevoz blaga
– ne odpiraj” in številko objave javnega razpi-
sa v Uradnem listu RS.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti točen
naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 6. 1999 ob
10. uri, na naslovu: Poslovna stavba, Dunaj-
ska 106 – I. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri javne-
ga razpisa do 15. 6. 1999.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-

rejo odstopiti od ponudbe: 15. 6. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): oprede-
ljena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

18. Druge informacije o naročilu: kontakt-
na oseba Franjo Lesjak, Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
106, tel. 061/189-73-16.

19., 20.
Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Ljubljana

Št. 011-04-20/98 Ob-3365
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in zve-

ze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tr-
žaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: ponovni javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: PGD, PZI obvoznice G2-103
odsek 1010 Solkan.

Ocenjena vrednost: 50,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Solkan.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti
obrazce v razpisni dokumentaciji (poglavje
10).

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 240 dni.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija: Druž-
ba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19, Ljub-
ljana, soba št. 416/IV, kontaktna 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 virma-
nom na račun št. 50105-601-13838

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 2. 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 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
PGD, PZI obvoznice G2-103 odsek 1010
Solkan.” - L.W.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 6. 1999 ob
11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/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 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in /ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti finan-
cira naročnik iz proračunskih sredstev Re-
publike Slovenije. Naročnik bo plačal oprav-
ljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98
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in 91/98) in na njegovi podlagi izdanih pod-
zakonskih aktih.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nasto-
panje (joint venture) z opredelitvijo in poobla-
stilom 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 mo-
rejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.

18. Druge informacije o naročilu: strokov-
ne informacije posreduje Ladi Wohinz, dipl.
inž. Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, tel. 061/178-8300.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/99 Ob-3393
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6,
telefaks 133-22-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: poročilo o vplivih na okolje
za cestno povezavo Mengeš–Vodice.

Ocenjena vrednost naročila je 6,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Mengeš–Vodice.
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 storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.

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

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok izdelave osnutka po-
ročila o vplivih na okolje je do razgrnitve os-
nutka LN, predloga pa do izdelave predloga
LN. Celoten rok izdelave je vezan na termin-
ski potek priprave LN, predvidoma 90 dni.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, soba št.
104/I, kont. 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 21. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.200 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do 21. 5.
1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, Vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Poročilo o vplivih na okolje za cestno pove-
zavo Mengeš–Vodice”. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 5. 1999 ob
10. uri na naslovu: Direkcija Republike Slo-
venije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna
soba št. 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 180.000 SIT in veljavnostjo 91
dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti finan-
cira naročnik iz lastnih sredstev. Način pla-
čevanja z roki je določen v pogodbi kot ob-
vezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nasto-
panje (joint venture) z opredelitvijo in poobla-
stilom 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 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. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: strokov-
ne informacije posreduje Mojca Novak, dipl.
inž. Družba za Državne ceste, d.o.o., Ljublja-
na, Einspielerjeva 6, tel. 13-222-41, faks
13-37-068.

19., 20.
Družba za avtoceste v Republiki

Sloveniji

Št. 512/2057-278 Ob3403
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, faks
062/30-05-685.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: košnja ter posek podrasti
na brežinah kanalov in nasipov HE Zlato-
ličje in HE Formin.

Ocenjena vrednost naročila znaša
25,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Dravske elektrarne Mari-
bor, PE Spodnja Drava, HE Zlatoličje in HE
Formin, kanali in nasipi - relacija Maribor-Or-
mož.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitev, če

se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitve: dela se oddajo v celoti. Delne
ponudbe niso možne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve:
– prva košnja: od 15. 6. do 31. 7. 1999,
– druga košnja: od 15. 9. do 31. 10.

1999.
9. (a) Polni naslov družbe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija: Drav-
ske elektrarne Maribor, Obrežna 170, Mari-
bor, vložišče - soba št. 016.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 3. 5. do 6. 5. 1999
med 8. do 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51800-601-28970.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 5. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor, vlo-
žišče.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 5. 1999 ob 10. uri, Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, Maribor.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih  finančnih  zavarovanj  resno-
sti ponudbe, če so v tem postopku zahte-
vana: bančna garancija za resnost ponud-
be; 5% ponudbene vrednosti; veljavnost
90 dni.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-

pina ponudnikov storitev, ki jim bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo pogodbo sklenil
z izbranim ponudnikom.

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

16. Datum po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: 23. 5. 1999

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– cena 35%,
– reference 60%,
– usposobljenost 5%.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
18. Druge informacije o naročilu: podaja

jih kontaktna oseba naročnika Zvonko Bede-
nik, telefon 062/30-05-737, od 4. 5. do
11. 5. 1999 med 7. in 9. uro.

19., 20.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
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ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-3196
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno vastvo Kranj, Gosposvetska ul.
12, Kranj.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za ugotavlja-
nje sposobnosti.

3. Datum izbire: 6. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

· BIOTEH, d.o.o., Ljubljana-Polje,
· UNICHEM, d.o.o., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: sredstva za deratizacijo
in dezinsekcijo.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,600.000 SIT, 1,600.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Ob-3197
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ul.
12, Kranj.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za ugotavlja-
nje sposobnosti.

3. Datum izbire: 8. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Sanolabor, d.o.o., Ljubjana,
– Kemomed, d.o.o., Kranj,
– Kefo, d.o.o., Ljubljana,
– Remas, d.o.o., Ljubljana,
– Golias, s.p., Ljubljana,
– Alposmeding, d.o.o., Ljubljana,
– Martin, d.o.o., Ljubljana,
– Mediline, d.o.o., Kamnik,
– Iris, d.o.o., Ljubljana,
– Medias internatinal, d.o.o., Ljubljana,
– Laboramed, d.o.o., Ljubljana,
– Medias, d.o.o., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: material za mikrobio-
loško diagnostiko, laboratorijski pribor.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,435.000 SIT, 4,396.378 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999.

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Št. 13-JN-II-2/99 Ob-3198
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Seme-

dela Koper, Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): 50 člen ZJN.
3. Datum izbire: 30. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročilo je bilo dodeljeno z upo-
števanjem kriterijev: kakovost ponujenega
blaga, odzivni čas, konkurenčnst cen.

Javno naročilo ni bilo dodeljeno za 4.
skupino živil  – ribji izdelki s kratkim rokom
trajanja – zaradi nepopolne ponudbe in ne-
konkurenčnosti cen.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Jestvina Koper, d.d., Belveder 8, Koper
(skupine: 1, 2, 6, 7/1, 8/1, 8/2, 9, 10, 11),

– Delmar, d.d., Dantejeva 2, Izola (3.
skupina),

– Kruh, d.d., Ul. 15. maja 12, Koper (5.
skupina),

– Mlinotest – Pekarna Koper, d.o.o., Po-
beška 15, Koper (5. skupina),

– Žito, PT, d.d., Šmartinska 158, Ljub-
ljana (5. skupina),

– Fructal, d.d., Tovarniška 7, Ajdovščina
(9. skupina),

– Ilirija, d.d., Vojkov drevored 28, Ilirska
Bistrica (skupine: 2, 8/1, 8/2, 9 10, 11),

– KZ Agraria, z.o.o., Ul. 15. maja št. 17,
Koper (skupine: 6,7/1,7/2,8/1,8/2,10),

– Droga, d.d., Obala 27, Portorož (sku-
pina: 11).

6. (a) Kraj dobave: enote Vrtca Marko-
vec, Prisoje, Slavnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: razvidna iz razpisne doku-
mentacije.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

1. skupina – sveže meso: 5,982.710
SIT; (eden ponudnik);

2. skupina – mesni izdelki: 900.685
SIT; 849.597 SIT;

3. skupina – sveže ribe in zamrznjene
ribe: 4,564.050 SIT; (eden ponudnik);

5. skupina – sveži kruh, pekovski iz-
delki, sveže pecivo in keksi: 17.246,50 SIT;
2,698.877,10 SIT;

6. skupina – sveža zelenjava in suhe
stročnice: 3,288.100 SIT; 2,635.321 SIT;

7. skupina – sadje, 1. podskupina sve-
že sadje: 3,025.850 SIT; 2,522.625,50
SIT;

7. skupina – sadje, 2. podskupina ja-
bolka (neškropljena): 412.500 SIT; (eden
ponudnik);

8. skupina – suho sadje – podskupi-
na razno suho sadje: 434.800 SIT;
340.338,50 SIT;

8. skupina – suho sadje 2. podskupi-
na suho sadje (neškrop.): 505.575 SIT;
213.969,50 SIT;

9. skupina – sadni sokovi s 100% sad-
nim deležem: 1,870.930 SIT;1,254.296
SIT;

10.  skupina – sveža jajca: 546.700
SIT; 398.100 SIT;

11. skupina – ostalo prehrambeno
blago: 3,005.983,80 SIT; 1,136.639 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999.

Vrtec Semedela Koper

Št. 2 Ob-3199
1. Naročnik, poštni naslov: Center sle-

pih in slabovidnih, Stara Loka 31, Škofja
Loka, faks 064/616-309.

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: 8. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena glede na kakovost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. Žito Gorenjka Lesce, za skupino

11,
2. Brumec – Ručigaj, d.o.o., Men-

geš, za skupini 2, in 8,
3. Globočnik Milan, Šenčur, za sku-

pino 10,
4. Loka, d.d., Škofja Loka, za skupi-

ne 9, 12, 14, 15 in 16,
5. Mercator, d.d., Ljubljana, za skupi-

ne 9, 14 in 16,
6. Gorenjska mlekarna, d.d., Kranj,

za skupini 4 in 5,
7. Nektar, d.o.o., Črnuče, za skupino

16,
8. Peks, pekarna in slaščičarna, d.d.,

Škofja Loka, za skupino 11,
9. Rampek, d.o.o., Ljubljana, za sku-

pino 11,
10. Desta Demastja Stanislava s.p.

Radomlje, za skupino 8,
11. Mesarija  Arvaj Anton, s.p. Kranj,

za skupino 1,
12. Kmetijska zadruga Trbovlje,

z.o.o., za skupino 10,
13. Pekarna Kranj, d.d., Naklo, za

skupino 11,
14. Mesarija Gregorc, s.p. Kranj, za

skupino 1,
15. Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrov-

če, za skupino 5,
16. Živila Kranj, d.d., Naklo, za skupi-

ne 2, 6, 7, 8, 12 in 15,
17. Ropen, d.o.o., Ljubljana, za sku-

pino 11,
18. Emona mesna industrija Zalog,

d.d., Ljubljana, za skupini 1 in 3,
19. Agro Mrkac, d.o.o., Ljubljana, za

skupini 6 in 7,
20. Žito PT Pekarstvo in testeni-

narstvo, d.d., Ljubljana, za skupine 11, 12
in 13,

21. Kmetijsko gozdarska zadruga
Škofja Loka, za skupino 5,

22. Bergant Janez, Škofja Loka, za
skupino 4,

23. Gross Kern, d.o.o., Stahovica, za
skupini 1 in 3,

24. Nadika, d.o.o., Kranj, za skupine
3, 6 in 7,
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25. Pekarna Pečjak, d.o.o., Škoflji-
ca, za skupino 13.

6. (a) Kraj dobave: Center slepih in sla-
bovidnih, Stara Loka 31, Škofja Loka.

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

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost bo definirana ob konkretnem na-
ročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 31.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
skupina: 1: 12,608.750 SIT,  10,492.700

SIT,
– skupina 2: 788.490 SIT,  624.750

SIT,
– skupina 3: 5,110.926 SIT,

4,310.964,70 SIT,
– skupina 4: 5,871.600 SIT, 3,042.980

SIT,
– skupina 5: 3.495,210,20 SIT,

2,681.757,64 SIT,
– skupina 6: 3,086.616 SIT, 2,497.500

SIT,
– skupina 7: 3,026.490 SIT, 2,211.900

SIT,
– skupina 8: 1,175.166,50SIT,

947.110,50 SIT,
– skupina 9: 3,861.940,80 SIT,

3,861.601,80 SIT,
– skupina 10: 972.512 SIT – 629.832

SIT,
– skupina 11: 4,093.497 SIT,

3,304.418 SIT,
– skupina 12: 1,087.699,10 SIT,

784.248,80 SIT,
– skupina 13: 734.088,30 SIT,

495.818,70 SIT,
– skupina 14: 1,974.087 SIT,

1,650.430 SIT,
– skupina 15: 5,873.294,96 SIT,

5,326.337,30 SIT,
– skupina 16: 704,890 SIT,

598.539,10 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999.

Center slepih in slabovidnih
dr. Antona Kržišnika

Škofja Loka

Ob-3200
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komuna-

la Koper, d.o.o., s.r.l., Ul. 15. maja 4, Ko-
per.

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

3. Datum izbire: odpiranje ponudb je bi-
lo 19. 4. 1999, ni bil  sprejet sklep o izbiri
najugodnejšega ponudnika, ampak se je po-
stopek zaključil in sprejel sklep o ponovnem
javnem razpisu 21. 4. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): da naročnik ni izbral izvajalca, se
navede razlog za zaključek postopka brez
dodelitve naročila: v zahtevanem roku so
prispele veljavne ponudbe štirih ponudni-
kov, vendar je komisija naročnika po odpi-
ranju ponudb ugotovila, da je popolna samo
ena ponudba.

5.
6. (a), (b), 7., 8.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999.

Komunala Koper, d.o.o., - s.r.l.

Št. 283-10/99 Ob-3272
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: 21. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 40%, kvaliteta 40%, refe-
rence ponudnika 15%, boniteta ponudnika
5%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. podskupina:
– Sanolabor, d.d., Leskovškova 4, 1000

Ljubljana;
2. podskupina:
– Alpos Meding, d.o.o., Leona Dobro-

tinška 2, 2230 Šentjur,
– Dr. Gorkič, d.o.o., Stara cesta 6,

1370 Logatec,
– Sanolabor, d.d., Leskovškova 4, 1000

Ljubljana;
3. podskupina:
– Adria Med, d.o.o., Parmova 53, 1000

Ljubljana,
– Alpos Meding, d.o.o., Leona Dobro-

tinška 2, 3230 Šentjur,
– Interexport, d.o.o., Slovenska 54,

1000 Ljubljana,
– Mikro+Polo, d.o.o., Lackova 78, 2000

Maribor,
– Sanolabor, d.d., Leskovškova 4, 1000

Ljubljana;
4. podskupina:
– Interexport, d.o.o., Slovenska 54,

1000 Ljubljana,
– Mikro+Polo, d.o.o., Lackova 78, 2000

Maribor,
– Sanolabor, d.d., Leskovškova 4, 1000

Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: ZDL, laboratorij ozi-

roma ordinacija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
1. podskupina: laboratorijski potrošni

material, po specifikaciji iz razpisne doku-
mentacije,

2. podskupina: laboratorijski testi, po
specifikaciji iz razpisne dokumentacije,

3. podskupina: biokemični reagenti,
po specifikaciji iz razpisne dokumentacije,

4. podskupina: reagenti za analizatorje,
po specifikaciji iz razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost:
1. podskupina:
– Sanolabor, d.d. (26,867.561,59 SIT);
2. podskupina:
– Alpos Meding, d.o.o. (475.184 SIT),
– Dr. Gorkič, d.o.o. (10,509.463,68

SIT),
– Sanolabor, d.d. (6,172.932 SIT);
3. podskupina:
– Adria Med, d.o.o. (209.440 SIT),
– Alpos Meding, d.o.o. (30.140 SIT),
– Interexport, d.o.o. (6,240.453,70

SIT),

– Mikro+Polo, d.o.o. (1,795.200 SIT),
– Sanolabor, d.d. (1,570.485 SIT);
4. podskupina:
– Interexport, d.o.o. (8,213.193 SIT),
– Mikro+Polo, d.o.o. (2,053.759 SIT),
– Sanolabor, d.d. (9,418.369,73 SIT).

8.
9. Število prejetih ponudb:

1. podskupina: 4,
2. podskupina: 7,
3. podskupina: 8,
4. podskupina: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

1. podskupina: 37,688.353,40 SIT
in 26,867.561,59 SIT,

2. podskupina: 17,761.723,75 SIT
in 8,509.485 SIT (delna ponudba),

3. podskupina: 12,392.462,34 SIT
(delna ponudba) in 5,261.799,40 SIT (del-
na ponudba),

4. podskupina: 18,204.353 SIT (del-
na ponudba) in 9,669.882,60 SIT (delna
ponudba).

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999, Ob-1423.

Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-3308
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Logatec, Notranjska c. 2, 1370 Loga-
tec.

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: 22. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): krajši dobavni rok, nižja cena,
ugodnejši plačilni pogoji in dodatne ugod-
nosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: medicinsko sanitetni mate-
rial (sposobnost se prizna naslednjim ponud-
nikom):

– Adria Med, d.o.o., Parmova 53, Ljub-
ljana,

– Combic, d.o.o., Podnanos 70, Pod-
nanos,

– Dibetec, d.o.o., Šolska ul. 14a, Slo-
venske Konjice,

– Interdent, d.o.o., Trnoveljska c. 9,
Celje,

– Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, Ljubljana,

– Medtrade, d.o.o., Krimskega odreda
25, Vrhnika,

– Medias International, d.o.o., Resljeva
30, Ljubljana,

– Sanolabor, d.d., Leskovškova 4, Ljub-
ljana,

– Simps's, d.o.o., Motnica 3, Trzin,
– Viva Dental, d.o.o., Ljutomerska 17,

Ormož.
6. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Lo-

gatec, Notranjska c. 2, Logatec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: medicinsko sanitetni in
medicinsko potrošni material.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
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10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999.

Zdravstveni dom Logatec

Št. 144/99 Ob-3309
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 19. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena,
– rok plačila,
– dobavni rok,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
Izbiro izvajalca smo opravili na podlagi

3. točke 34. člena ZJN, in sicer oddali bo-
mo javno naročilo po ponovljenem javnem
razpisu z neposredno pogodbo edinemu po-
nudniku za vsako od razpisanih skupin. Prvi
razpis za zgoraj navedeno blago je bil objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 13 z dne 5. 3.
1999.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– za 1. in 3. razpisano skupino podjetju
Unichem, d.o.o., Litijska 31, Ljubljana,

– za 2. in 4. razpisano skupino podjetju
Bioteh, d.o.o., Vevška 52, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no varstvo Ljubljana, Zaloška 29, Ljubljana.

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

1. skupina: III. skupina strupov, za-
strupljene vabe pelete, 2500 kg,

2. skupina: II. skupina strupov, za-
strupljene vabe pelete, 700 kg,

3. skupina: III. skupina strupov, za-
strupljene vabe parafinski bloki,
1.000 kg,

4. skupina: II. skupina strupov, za-
strupljene vabe parafinski bloki, 1.000
kg.

7. Pogodbena vrednost: skupna za vse
skupine 7,833.900 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: po 1 ponud-

ba za vsako razpisano skupino.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. skupina: 2,822.500 SIT,
2. skupina: 1,261.400 SIT,
3. skupina: 1,890.000 SIT,
4. skupina: 1,860.000 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 20-22 z dne 2. 4. 1999.
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana

Št. 67-4/99 Ob-3310
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Antona Aškerca, Jenkova 2, Velenje, tel.
063/855-971.

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

3. Datum izbire: 22. 4. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): ugodna cena, reference, plačilni
rok, posebne ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. meso in mesni izdelki:
– Mesarija Strašek, Stari trg 11, Slo-

venske Konjice,
– MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1d,

Velenje,
– Mesarstvo Sušec, Stari trg 23, Ve-

lenje;
2. ribe:
– MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1d,

Velenje;
3. mleko in mlečni izdelki:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, Petrovče,
– Mariborska mlekarna, d.d., Osojni-

kova 5, Maribor,
– Kotring, d.o.o., Črnova 53/b, Vele-

nje;
4. zamrznjeno sadje in zelenjava:
– Kmetijska zadruga Šaleška dolina,

z.o.o., Trg svobode 12, Šoštanj,
– Mariborske mlekarne, d.d., Osojni-

kova 5, Maribor;
5. sveže sadje in zelenjava, suho sadje:
– MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1d,

Velenje,
– Kmetijska zadruga Šaleška dolina,

z.o.o., Trg svobode 12, Šoštanj;
6. kruh in pekovski izdelki:
– Presta, d.o.o., Cesta talcev 2, Ve-

lenje,
– Klasje – Mlinsko predelovalno pod-

jetje, Prešernova 23, Celje,
– Koroške pekarne, d.d., Koroška ce-

sta 2, Dravograd,
– Nobis M, d.o.o., Ločica 51/j, Pol-

zela;
7. sirupi in sokovi:
– Fructal živilska industrija, d.d., To-

varniška 7, Ajdovščina,
– MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1d,

Velenje;
8. jajca:
– KZ Laško, Kidričeva 2, Laško;
9. splošno prehrambeno blago:
– Kolinska, d.d., Šmartinska c. 30,

Ljubljana,
– Osnova, d.d., Špruha 42, Trzin,
– MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1d,

Velenje,
– Kotring, d.o.o., Črnova 53/b, Vele-

nje.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Antona

Aškerca, Jenkova 2, Velenje.
(b)
7. Pogodbena vrednost po skupinah:

1. meso in mesni izdelki: 6,333.001
SIT.

– Mesarija Strašek, Stari trg 11, Slo-
venske Konjice,

– MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1d,
Velenje,

– Mesarstvo Sušec, Stari trg 23, Ve-
lenje;

2. ribe v vrednosti 299.092 SIT.
– MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1d,

Velenje;
3. mleko in mlečni izdelki v vrednosti

2,904.608 SIT.
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, Petrovče,

– Mariborska mlekarna, d.d., Osojni-
kova 5, Maribor,

– Kotring, d.o.o., Črnova 53/b, Vele-
nje;

4. zamrznjeno sadje in zelenjava v
vrednosti 186.820 SIT.

– Kmetijska zadruga Šaleška dolina,
z.o.o., Trg svobode 12, Šoštanj,

– Mariborske mlekarne, d.d., Osojni-
kova 5, Maribor;

5. sveže sadje in zelenjava, suho sad-
je v vrednosti 2,173.251 SIT.

– MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1d,
Velenje,

– Kmetijska zadruga Šaleška dolina,
z.o.o., Trg svobode 12, Šoštanj;

6. kruh in pekovski izdelki v vrednosti
5,644.675,60 SIT.

– Presta, d.o.o., Cesta talcev 2, Ve-
lenje,

– Klasje – Mlinsko predelovalno pod-
jetje, Prešernova 23, Celje,

– Koroške pekarne, d.d., Koroška ce-
sta 2, Dravograd,

– Nobis M, d.o.o., Ločica 51/j, Pol-
zela;

7. sirupi in sokovi v vrednosti
1,107.479 SIT.

– Osnova, d.o.o., Špruha 42, Trzin,
– Fructal živilska industrija, d.d., To-

varniška 7, Ajdovščina,
– MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1d,

Velenje;
8. jajca v vrednosti 162.838 SIT.
– KZ Laško, Kidričeva 2, Laško;
9. splošno prehrambeno blago:

3,832.970 SIT.
– Kolinska, d.d., Šmartinska c. 30,

Ljubljana,
– Osnova, d.d., Špruha 42, Trzin,
– MT Center, d.o.o., Cankarjeva 1d,

Velenje,
– Kotring, d.o.o., Črnova 53/b, Vele-

nje.
8.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

Osnovna šola Antona Aškerca Velenje

Ob-3334
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Zagor-

je ob Savi, Pečarjeva 4, Zagorje ob Savi.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev.

3. Datum izbire: 20. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– 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.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: izbrani ponudniki:
I. skupina – mleko in mlečni izdelki:
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– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva
63, 1113 Ljubljana,

– Mariborska mlekarna, d.d., Osojniko-
va ul. 5, 2000 Maribor,

– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče;

II. skupina – meso in mesni izdelki:
– ABC TGM, d.o.o., Trbovlje, Globušak

6, 1420 Trbovlje,
– Jurmes, d.d., Šentjur, Cesta Leona

Dobrotinška 15, 3230 Šentjur,
– Prekoršek, d.o.o., Vojnik, Predelava

mesa Trbovlje, Trg svobode 14, 1420 Tr-
bovlje,

– Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dob-
je pri Planini,

– Osem, d.o.o., Grosuplje, Spodnja Sliv-
nica 107, 1290 Grosuplje;

III. skupina – ribe in konzervirane ribe:
– Emona Obala Koper, Pristaniška 12,

6000 Koper,
– Brumec – Ručigaj, d.o.o., Testenova

55, 1234 Loka-Mengeš;
IV. skupina – jajca:
– KZ Laško, Kidričeva 2, 3270 Laško,
– Jurmes, d.d., Šentjur, Cesta Leona

Dobrotinška 15, 3230 Šentjur;
V. skupina – olja in izdelki:
– Poslovni sistemi Mercator, d.d., Trgo-

vina Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljub-
ljana,

– Emona Obala Koper, Pristaniška 12,
6000 Koper;

VI. skupina – sveža zelenjava in sadje:
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Trgo-

vina Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljub-
ljana,

– Agromak, d.o.o., Cesta 20. julija 2c,
1410 Zagorje ob Savi;

VII. skupina – zamrznjena in konzervira-
na zelenjava in sadje:

– Impuls Domžale, d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin,

– Mariborska mlekarna, d.d., Osojniko-
va ulica 5, 2000 Maribor,

– Droga, d.d., Portorož, Obala 27, 6320
Portorož;

VIII. skupina:
– Poslovni sistemi Mercator, d.d., Trgo-

vina Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljub-
ljana,

– Fructal živilska industrija, d.d., Tovar-
niška 7, 5270 Ajdovščina;

IX. skupina – žita, mlevski izdelki in te-
stenine:

– Poslovni sistem Mercator, d.d., Trgo-
vina Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljub-
ljana,

– Žito PT Ljubljana, Pekarstvo in testeni-
narstvo, d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljub-
ljana,

– Impuls Domžale, d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin;

X. skupina – zamrznjeni izdelki iz testa:
– Mariborska mlekarna, d.d., Osojniko-

va ulica 5, 2000 Maribor,
– Žito PT Ljubljana, Pekarstvo in testeni-

narstvo, d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljub-
ljana,

– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče;

XI. skupina – kruh, pekovsko pecivo,
slaščičarski izdelki in keksi:

– Žito PT Ljubljana, Pekarstvo in testeni-
narstvo, d.d., Šmartinska 154,

– Rampek, d.o.o., Šmartinska 152a,
1000 Ljubljana,

– Klasje MPP Celje, d.d., Prešernova
23, 3000 Celje,

– Nobis M, d.o.o., Ločica 51j, 3313 Pol-
zela;

XII. skupina – ostalo prehrambeno bla-
go:

– Poslovni sistemi Mercator, d.d., Trgo-
vina Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljub-
ljana,

– Fructal živilska industrija, d.d., Tovar-
niška 7, 5270 Ajdovščina,

– Droga, d.d., Portorož, Obala 27, 6320
Portorož.

6. (a) Kraj dobave: Vrtec Zagorje ob Sa-
vi, Cesta zmage 7a, 1410 Zagorje.

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

– mleko in mlečni izdelki – 2,500.000
SIT,

– meso in mesni izdelki – 5,000.000
SIT,

– ribe in konzervirane ribe – 750.000
SIT,

– jajca – 206.000 SIT,
– olja in izdelki – 250.000 SIT,
– sveža zelenjava in sadje – 2,200.000

SIT,
– zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje – 1,400.000 SIT,
– sadni sokovi – 700.000 SIT,
– žita, mlevski izdelki in testenine –

630.000 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa – 300.000

SIT,
– kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski iz-

delki in keksi – 3,400.000 SIT,
– ostalo prehrambeno blago –

1,800.000 SIT.
7. Pogodbena vrednost: 19,136.000

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 26.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

Vrtec Zagorje ob Savi

Št. 1/99 Ob-3359
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upoko-

jencev Center, Tabor Poljane, Ljubljana, Ta-
bor 10.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 12. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kompletnost ponudbe, po-
pusti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Perutnina Ptuj, Mariborske
mlekarne Maribor, Jurmes Šentjur, Jata re-
ja Ljubljana, Geaprodukt Ljubljana, Maja
Šentjur, Pivka Košana, Raks Preserje,
Agroind Vipava, MIP Nova Gorica, Gorenj-
ska mlekarna Kranj, Žito Gorenjka Lesce,
Pekarna Gorenc Ivančna Gorica, Delmar
Izola, Pekarna Vrhnika, Pekarna Pečjak
Škofljica, Pekarna Blatnik Videm Dobrepo-
lje, Litijska mesarija Šmartno, Prekoršek Tr-
bovlje, MIR Gornja Radgona, Kolinska Ljub-

ljana, Kmetijska zadruga Domžale, Mlekar-
na Celeia Petrovče, Dolenjske pekarne No-
vo mesto, Man&Maj Ljubljana, Citrus Ljub-
ljana, Ljubljanske mlekarne Ljubljana, Matik
Ljubljana, Podravka Ljubljana, Jata Zalog,
Fructal Ajdovščina, Zrno Ljubljana, Mesars-
tvo Blatnik Škofljica, Emona Ljubljana,
Osem Grosuplje, Brumec-Ručigaj Loka,
Agro Mrkac Ljubljana, Mercator kmet. za-
druga Stična, Oljarica Kranj, Klasje MPP
Celje, Pomurka trženje Ljubljana, Rampek
Ljubljana, Mercator Ljubljana, Marketing Tr-
zin, Emona Maximarket Ljubljana, Žito PT
Ljubljana, Božnar čebelarstvo Polhov Gra-
dec, Lahov stari mlin Polskava, Cesta Ra-
domlje, Mesarija Strašek Slov. Konjice, Mar-
ket Marinka Ivančna Gorica, Kmetijstvo La-
puh Artiče, Burger Peter Komenda, Kaste-
lic Franc Veliki Gaber, Repar Marko
Preserje, Kralj Janez Dol pri Ljubljani, Kor-
bar Boštjan Komenda in Cunder Jernej Ljub-
ljana.

6. (a) Kraj dobave: DUC, Enota Tabor,
Tabor 10, Ljubljana, Enota Poljane, Zrinj-
skega 2, Ljubljana.

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

7. Pogodbena vrednost: 140,500.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 59.
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.

13.
Dom upokojencev Center,

Tabor –Poljane

Ob-3360
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upoko-

jencev Center, Tabor – Poljane, Ljubljana,
Tabor 10.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 13. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kompletnost ponudbe, po-
pusti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Simps’s Trzin, Sanolabor
Ljubljana, Alpos Meding Šentjur.

6. (a) Kraj dobave: DUC, Enota Tabor,
Tabor 10, Ljubljana, Enota Poljane, Zrinj-
skega 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: aparati in pripomočki v
zdravstvu, po specifikaciji razpisne doku-
mentacije.

7. Pogodbena vrednost: 8,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
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.

13.
Dom upokojencev Center

Tabor – Poljane
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Ob-3361
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upoko-

jencev Center, Tabor – Poljane, Ljubljana,
Tabor 10.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 13. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kompletnost ponudbe, po-
pusti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Simps’s Trzin, Sanolabor
Ljubljana, Lesnina MG oprema Ljubljana,
Pri-ma Ljubljana, Aico Radomlje, Media
Ljubljana, Lik Atlas Ljubljana, Timo Ajdovšči-
na, Alpos Meding Šentjur in Mizarstvo Vid-
mar Vrhnika.

6. (a) Kraj dobave: DUC, Enota Tabor,
Tabor 10, Ljubljana, Enota Poljane, Zrinj-
skega 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema, po specifikaciji
razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost: 20,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
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.

13.
Dom upokojencev Center

Tabor – Poljane

Ob-3362
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upoko-

jencev Center, Tabor – Poljane, Ljubljana,
Tabor 10.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 12. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kompletnost ponudbe, po-
pusti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Reeco Zg. Duplek, Binder
And Ribnica, Clarus 2000 Ljubljana, Ivec
Maribor, Europap Ljubljana, Valtex & Co
Ljubljana, Chemo Ljubljana, Astra teh. trgo-
vina Ljubljana, Poslovni sistem Mercator
Ljubljana, Kotorna Ljubljana, Mavrica Ljub-
ljana, Vafra Commerce Griže, Henkel Eco-
lab Maribor.

6. (a) Kraj dobave: DUC, Enota Tabor,
Tabor 10, Ljubljana, Enota Poljane, Zrinj-
skega 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema za vzdrževanje
higiene, čistila, izdelki za osebno higie-
no in zaščito proti infekcijam, po sklopih
iz razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost: 15,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
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.

13.
Dom upokojencev Center

Tabor – Poljane

Ob-3363
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upoko-

jencev Center, Tabor – Poljane, Ljubljana,
Tabor 10.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 13. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kompletnost ponudbe, po-
pusti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Periteks Trzin, Bistra Škofja
Loka, Ideja AV Dekor Jesenice, Novoplesk
Ljubljana, Judež Jože Dol pri Ljubljani, Štru-
melj Anton, Grosuplje, Franc Babnik Dobru-
nje, Eko stil Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: DUC, Enota Tabor,
Tabor 10, Ljubljana, Enota Poljane, Zrinj-
skega 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: storitve, po specifikaciji
razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost: 30,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
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.

13.
Dom upokojencev Center

Tabor – Poljane

Ob-3364
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upoko-

jencev Center, Tabor – Poljane, Ljubljana,
Tabor 10.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 13. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kompletnost ponudbe, po-
pusti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Chemo Ljubljana, Astra teh.
trgovina, Ljubljana, Maximarket Ljubljana,
Sanolabor Ljubljana, Nitka Celje, Evex Lo-
gatec, Timo Ajdovščina, ČIB Bovec.

6. (a) Kraj dobave: DUC, Enota Tabor,
Tabor 10, Ljubljana, Enota Poljane, Zrinj-
skega 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: blago in tekstil, po sklo-
pih iz razpisne dokumentacije.

7. Pogodbena vrednost: 16,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
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.

13.
Dom upokojencev Center

Tabor – Poljane

Št. 096-68/98 Ob-3294
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, Tržaška
16, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 19. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); popolnost ponudbe, finančno sta-
nje ponudnika, kvalitete, cena in reference

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga, Biroo-
prema, d.d., Dunajska 121, Ljubljana.

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

trebno dobaviti: pisarniški material.
7. Pogodbena vrednost: 5,580.634 SIT
8. 
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,166.803 SIT, 5,580.634 SIT
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999, št. objave
2112.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 213/99 Ob-3336
1. Naročnik, poštni naslov: Nacionalni in-

štitut za biologijo, Večna pot 111, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 23. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrana

je bila ponudba ponudnika, ki najbolj ustre-
za razpisnim pogojem in tehničnim zahte-
vam naročnika v zvezi s predmetom naroči-
la.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: ELEX UNITRADE,
d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.

6. a) Kraj dobave: Marina Portorož za
Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot
111, Ljubljana.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: raziskovalno plovilo za na-
cionalni inštitut za biologijo, skupaj z
rezervnimi deli in tehnično dokumenta-
cijo, ki vsebuje podatke o upravljanju in
vzdrževanju plovila ter podatke o naba-
vi rezervnih delov.

7. Pogodbena vrednost: 75,039.510
SIT po predvidenem tečaju USD 158,8 SIT.

8. Število prejetih ponudb: 4.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

48,000.000 SIT ob upoštevanju tečaja FFr
na dan 9. 4. 1999 in 82,507.665 SIT ob
upoštevanju tečaja USD na dan 9. 4. 1999.

10. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. št. 12/1061, z dne
26. 2. 1999, Ob-1274, št. 80, z dne 12. 3.
1999, Ur. l. RS, št. 14/1215, Ob-1706,
št. 110/99.

Nacionalni inštitut za biologijo
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Št. 63/99 Ob-3379
1. Naročnik, poštni naslov: Dijaški dom

Maribor, Maribor, Gosposvetska 89.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 16. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Za skupino 1 – meso in mesni izdelki:
1. Podravka, d.o.o., Ljubljana, Tivol-

ska 50,
2. Mir – Radgona, d.d., Lackova 22,

Gornja Radgona,
3. Ljutomerčan – PE Simentalka, So-

boška ul. 1, Ljutomer,
4. Osem, d.o.o., Grosuplje, Sp. Sliv-

nica 107,
5. Pomurka trženje, d.o.o., Parmova

45, Ljubljana;
Za skupino 2 – perutninsko meso in iz-

delki:
1. Galina, d.o.o., Svenškova 44, Ma-

ribor,
2. Perutnina ptuj, d.d., Potrčeva c.

10, Ptuj;
Za skupino 3 – mleko in mlečni izdelki:

1. Mariborska mlekarna, d.o.o., Osoj-
nikova 5, Maribor,

2. Agroind Vipava 1894, Vinarska c.
5, Vipava,

3. Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva
63, Ljubljana;

Za skupino 4 – ribe:
1. Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva

63, Ljubljana,
2. Koloniale, d.d., Tržaška c. 39, Ma-

ribor,
3. Mariborska mlekarna, Osojnikova

5, Maribor;
Za skupino 5 – moka in testenine:

1. Koloniale, d.d., Tržaška 39, Mari-
bor,

2. Žito, d.d., Šmartinska c. 154, Ljub-
jana;

Za skupino 6 – zamrznjena in konzervi-
rana hrana:

1. Mariborska mlekarna, Osojnikova
5, Maribor,

2. Žito, d.d., Šmartinska c. 154, Ljub-
ljana,

3. Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva
63, Ljubljana,

4. Podravka, d.o.o., Tivolska 50,
Ljubljana,

5. Lidija Kovač-Broker, s.p., Žiče 25,
Loče,

6. Koloniale, d.d., Tržaška c. 39, Ma-
ribor,

7. Kruh pecivo, d.d., Ul. J. Flander 2,
Maribor,

8. Droga, d.d., Obala 27, Portorož;
Za skupino 7 – kruh in pekovski izdelki:

1. Žito, d.d., Šmartinska 154, Ljub-
ljana,

2. Pekarna Jager, d.o.o., Ul. Kraljevi-
ča Marka 6, Maribor,

3. Kruh–pecivo, d.d., Ul. Jožice Flan-
der 2, Maribor;

Za skupino 8 – olje jedilno:
1. Oljarica Kranj, d.d., Britof 27,

Kranj,
2. Majcen, d.o.o., Pipuševa ul. 3, Ma-

ribor,
3. Koloniale, d.d., Tržaška c. 39, Ma-

ribor;
Za skupino 9 – sveže sadje in zelenjava:

1. Povrtnina, d.d., Tržaška c. 33, Ma-
ribor,

2. Majcen, d.o.o., Pipuševa ul. 3, Ma-
ribor;

Za skupino 10 – brezalkoholne pijače:
1. Gusto, s.p., PE Presad, Gabrovka

7, Gabrovka,
2. Fructal, d.d., Ajdovščina, Tovar-

niška 7,
3. Koloniale, d.d., Tržaška c. 39, Ma-

ribor,
4. Ljubljanska mlekarna, Osojnikova

5, Maribor,
5. Kolinska, d.d., Šmartinska c. 3,

Ljubjana;
Za skupino 11 – razni prehrambeni arti-

kli:
1. Žito, d.d., Šmartinska c. 154, Ljub-

ljana,
2. Božnar-Čebelarstvo, d.o.o., Pol-

hov Gradec 72,
3. Koloniale, d.d., Tržaška c. 39, Ma-

ribor,
4. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina

8, Lesce,
5. Kolinska, d.d., Šmartinska c. 3,

Ljubljana,
6. Povrtnina, d.o.o., Tivolska 50,

Ljubljana,
7. Majcen, d.o.o., Pipuševa ul. 3, Ma-

ribor,
8. Fructal, d.d., Ajdovščina, Tovar-

niška 7,
9. Droga, d.d., Obala 27, Portorož.

6. (a) Kraj dobave: Dijaški dom Maribor,
2000 Maribor, Gosposvetska 89.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: živila in material za prehra-
no, brezalkoholne pijače.

7. Pogodbena vrednost: 45,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 34.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. Mesno in mesni izdelki 11,242.758

SIT;  1,124.550 SIT;
2. Perutninsko meso in izdelki

2,615.290 SIT;  316.800 SIT;
3. Mleko in mlečni izdelki 5,344.920

SIT;  3,596.220 SIT;
4. Ribe 702.210 SIT;  353.336 SIT;
5. Moka in testenine 466.240 SIT;

230.000 SIT;
6. Zamrznjena in konzer. hrana

3,208.670 SIT;  270.000 SIT;
7. Kruh in pekovski izdelki 5,242.800

SIT;  3,819.800 SIT;
8. Olje jedilno 1,457.244 SIT;

840.000 SIT;
9. Sveže sadje in zelenjava 3,221.981

SIT;  2,420.950
10. Brezalkoholne pijače 3,650.447

SIT;  738.000 SIT;
11. Razni prehrambeni artikli

5,679.146 SIT;  413.857 SIT.
11., 12., 13.

Dijaški dom Maribor

ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 031-03/99-852 Ob-3184

1. Naročnik, poštni naslov: Občina Tr-
novska vas, Trnovska vas 42, Trnovska vas.

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): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradis gradbeno podjetje
gradnje Ptuj, d.d., Ormoška 22, Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja čistilne na-
prave Trnovska vas.

7. Pogodbena vrednost: 14,351.455
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,351.455 SIT, 11,433.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999 ter popra-
vek uradnega razpisa, Uradni list RS, št.
19, z dne 26. 3. 1999.

Občina Trnovska vas

Ob-3185

1. Naročnik, poštni naslov: Občina De-
strnik, Vintarovci 50, Destrnik.

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

3. Datum izbire: 8. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nizke gradnje Ptuj, d.d.,
Slomškova ul. 3, Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacije.

7. Pogodbena vrednost: 69,474.091
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 69,474.091 SIT, 57,305.227,06 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

Občina Destrnik
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Ob-3186
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovško-
va 70, p.p. 2374, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 7. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: v skladu z
razpisno dokumentacijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: RIMA, d.o.o., Dunajska 105,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova ekološko-ke-
mičnega laboratorija.

7. Pogodbena vrednost:
11,997.122,30 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,831.794,90 SIT, 11,997.122,30
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-1216.

Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.

Št. 1047/99 Ob-3187
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 19. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za izvedbo grad-

benih in obrtniških del v JP Elektro Ljublja-
na,

– reference ponudnika za izvedbo jekle-
nih konstrukcij v JP Elektro Ljubljana,

– rok izvedbe del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Vipavska ce-
sta 3, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

– rušitvena dela,
– plato,
– komandna stavba in stikališče 10

(20) kV,
– temelja transformatorjev z oljnima

jamama,
– temelji portalov in podstavkov,
– jeklene konstrukcije,
– ograja,
– ozemljitve,
– vodovod (gradbena dela),
– strojne instalacije,
– elektroinstalacije.

7. Pogodbena vrednost:
157,956.077,60 SIT vključno s 3% pro-
metnim davkom.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 189,113.871,50 SIT,
157,956.077,60 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 44/99 Ob-3188
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Sol-

čava, Solčava 16, Solčava.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi 41. in 42. člena zako-
na o javnih naročilih se postopek zaključuje
brez dodelitve naročila.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 69,594.226 SIT, 65,827.927 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999 Ob-1404.

Občina Solčava

Ob-3189
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Slovenska Bistrica, Partizanska 30,
Slovenska Bistrica.

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

3. Datum izbire: 31. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena ponudbe – 80%,
– reference ponudbe – 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: PMP d.o.o., Lušečka vas
64, Poljčane.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška
dela za obnovo strehe in fasade objekta
v ZP Poljčane.

7. Pogodbena vrednost: 6,491.259 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih): 1,124.801 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,632.204 SIT, 6,491.259 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bilo razpisa za ugotavljanje sposob-
nosti.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999, Ob-1402.

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Št. 35004-7/98 Ob-3190
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota.

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

3. Datum izbire: 25. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: najugodnej-
ša cene, rok izvedbe, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Pomgrad, d.d., Št. Ko-
vača 10, Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je I. faza v dolžini 2.000 m in II. faza v
dolžini 1.100 m v naselju Bakovci.

7. Pogodbena vrednost: za I. fazo
68,633.282 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 117,305.121 SIT, 103,975.568,60
SIT za obe fazi, Za I. fazo 72,789.935 SIT;
63,597.755 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 352-4/98 Ob-3191
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota.

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

3. Datum izbire: 25. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: najugodnej-
ša cena, rok izvedbe, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mura Javno vodnogospo-
darsko podjetje, d.d., Ciril Metodova 34,
Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
je I. faza v dolžini 1.900 m in II. faza v
dolžini 2.000 m ter gradnjo črpališča
ČR 2 v naselju Krog.

7. Pogodbena vrednost za I. fazo:
67,763.828 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 153,152.369 SIT, 132,992.853 SIT
za obe fazi, za I. fazo 67,763.828 SIT;
76,449.269,11 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7 z dne 5. 2. 1999.

Mestna občina Murska Sobota
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Št. 35205-10/98 Ob-3192
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota.

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

3. Datum izbire: 25. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: najugodnej-
ša cena, rok izvedbe, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Pomgrad, d.d., Št. Ko-
vača 10, Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja južnega ko-
lektorja v dolžini 813 m v Murski Soboti.

7. Pogodbena vrednost: 55,020.712
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 55,020.712 SIT, 52,690.062 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formcije o postopku izbire izvajalca: refe-
rence pri naročniku.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 19/99 Ob-3390
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 4. 1999 ob 12. uri.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
Ponudbena cena 50% 100%
Reference 20%
Rok dokončanja 10%
Garancijski rok 10%
Pogodbene obveznosti 5%
Ostali razpisni pogoji 5%
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj, Za-
grebška 49a.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnovitvena dela Tr-
stenjakova ulica I. odsek R710/1292
Ptuj.

7. Pogodbena vrednost:
25,942.657,83 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32,486.894 SIT, 25,942.657,83 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: kre-
ditni pogoji, odlog plačil, rok dokončanja
20 dni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ne.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

Mestna občina Ptuj

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-3193

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.,
CPB 18, Brestanica.

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

3. Datum izbire: 15. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: merila, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji in
razpisu (cena, plačilni pogoji, reference, pri-
stop pri izvajanju del in pogodbeni pogoji).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kostak, Krško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdr-
ževalna dela – gradbeno obrtniška in
instalacijska dela, j.p. TEB, d.o.o., CPB
18, Brestanica.

7. Pogodbena vrednost: za skupno oce-
njeno vrednost 40,000.000 SIT za dve leti
(vrednotenje po sistemu cen za posamezne
storitve).

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 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,
Ob-705.

JP Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Št. 155-1/99 Ob-3194
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje “Komunala” Izola, d.o.o., Verdijeva 1,
Izola, tel. 066/600-180, faks
066/647-371.

2., 3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: javni razpis
ni uspel, ker ni bilo predloženih vsaj dveh
veljavnih ponudb. Javni razpis se ponovi.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.

Komunala Izola, d.o.o.

Su 74-2/99 Ob-3195
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno so-

dišče v Kranju, Zoisova ulica 2, Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet 19.
4. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): v postopku so bila upoštevana
merila, ki so bila objavljena v razpisni doku-
mentaciji: cena, zagotovitev dodatnih var-
nostnikov in možnost zamenjave varnostni-
kov, plačilni pogoji, kadri in reference. Ker
sta oba ponudnika po merilih dosegla ena-
ko število točk, je bil glede na specifičnost
dela sodišč kot najugodnejši ponudnik iz-
bran ponudnik, ki je že doslej zelo kvalitet-
no opravljal storitve fizičnega varovanja.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Varnost Kranj, d.d., Kranj-
ska varnostna družba, Bleiweisova 4, Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: stori-
tev fizičnega varovanja z receptorskimi
deli sodnih objektov, in sicer za Okrož-
no in Okrajno sodišče v Kranju, Zoisova
2, Kranj, Okrajno sodišče na Jesenicah,
Titova 37, Jesenice, Okrajno sodišče v
Radovljici, Gorenjska 15, Radovljica in
Okrajno sodišče v Škofji Loki, Šolska 4,
Škofja Loka.

7. Pogodbena vrednost: ocenjena vred-
nost storitve je 7,000.000 SIT (v to ceno je
vključeno ocenjeno predvideno dodatno fi-
zično varovanje).

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: oba ponudnika sta ponudila enako ce-
no za urno postavko, to je 12.050 SIT (brez
prometnega davka).

11., 12.
Okrožno sodišče v Kranju

Št. 40310/0017/98 07 Ob-3317

1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-
čina Maribor, Oddelek za družbene de-
javnosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.

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

3. Datum izbire: 23. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: izbran naju-
godnejši ponudnik je najcenejši in ima
ustrezne reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Inženiring biro, d.o.o., Vita
Kraigherja 10, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va investicijske in projektne dokumen-
tacije za večnamenski objekt na lokaciji
v Svetozarevski ulici ob zobni ambulanti
dr. Adolfa Drolca v Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 6, 816.000
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
dleih): 1,800.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,290.100 SIT, 6,816.000 SIT.
11., 12.

Mestna občina Maribor
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Št. 110-1/99 Ob-3394

1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-
toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, Celje, Izpostava Ljublja-
na, Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

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

3. Datum izbire: 20. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja ponudbena cena ob za-
dovoljevanju pogojev za priznano usposob-
ljenost in sposobnost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Geodetski zavod Maribor,
Partizanska 12, Maribor + GEOIN, d.o.o.,
Gosposvetska cesta 29, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va nove katastrske izmere na AC odse-
ku Maribor–Lenart.

7. Pogodbena vrednost: 55,404.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 59,859.800 SIT, 55,404.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 11 z dne 19. 2.
1999.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji

Št. 90315-4/1999-9 Ob-3252

1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 14. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: naloga 3.1.: Monolit d.o.o.,
Letališka 17/II, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va datotek in kontrolnih izrisov DKN.

7. Pogodbena vrednost: 8,127.616 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: naloga

3.1.: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: naro-
čilo je oddano na podlagi tretjega odstavka
34. člena ZJN z neposredno pogodbo edi-
nemu ponudniku.

12., 13.
Geodetska uprava RS

Št. 903/5-6/1999-6 Ob-3253

1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 14. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): velja za vseh pet razpisanih na-
log enako in sicer:

– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– naloga 3.1.:Monolit d.o.o., Letališka

17/II, 1000 Ljubljana,
– naloga 3.2.: Igea d.o.o., Koprska 94,

1000 Ljubljana,
– naloga 3.3.: Geodetski zavod Sloveni-

je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
– naloga 3.4.: Inštitut za geodezijo in

fotogrametrijo FGG, Jamova 2, 1000 Ljub-
ljana,

– naloga 3.5.: Digi data d.o.o., Opekar-
ska 11, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– izdelava digitalnih katastrskih na-

črtov - območje 99-6,
– izdelava digitalnih katastrskih na-

črtov - območje 99-7,
– izdelava digitalnih katastrskih na-

črtov - območje 99-8,
– izdelava digitalnih katastrskih na-

črtov - območje 99-9,
– izdelava digitalnih katastrskih na-

črtov - območje 99-10.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 9,121.609 SIT,
– naloga 3.2.: 8,528.824 SIT,
– naloga 3.3.: 8,667.204 SIT,
– naloga 3.4.: 8,103.985 SIT,
– naloga 3.5.: 8,763.673 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posegej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): podizvajalci bodo sodelovali samo
pri izvedbi naslednje naloge in sicer: naloga
3.5.: 37% vrednosti pogodbenega dela,

9. Število prejetih ponudb:
– naloga 3.1.: 3,
– naloga 3.2.: 3,
– naloga 3.3.: 3,
– naloga 3.4.: 3,
– naloga 3.5.: 3,
– naloga 3.6.: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– naloga 3.1.: najnižja 9,121.609 SIT,

najvišja 10,072.938 SIT,
– naloga 3.2.: najnižja 8,528.824 SIT,

najvišja 10,192.433 SIT,

– naloga 3.3.: najnižja 8,667.204 SIT,
najvišja 9,526.730 SIT,

– naloga 3.4.: najnižja 8,103.985 SIT,
najvišja 8,899.468 SIT,

– naloga 3.5.: najnižja 8,763.673 SIT,
najvišja 9,676.505 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.

12., 13.
Geodetska uprava RS

Št. 025-20/1999-7 Ob-3292
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 13. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisni dokumentaciji (cena, fiksnost cen,
celovitost ponudbe, reference, popusti, do-
datne ponudbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Spekter Fokus, proizvodnja
in storitve d.o.o.., Škofjeloška c. 5, Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje poslovnih prostorov Območne geo-
detske uprave Kranj, izpostave Jeseni-
ce.

7. Pogodbena vrednost: 58.560 SIT me-
sečno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 58.560 SIT in 53.375 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS št. 16/99
Geodetska uprava RS,

Ljubljana

Št. 90415-1/1999-9 Ob-3293
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 15. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); velja za vsa območja, in sicer:
– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalo-

gam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– naloga 3.1. Geodetski zavod Sloveni-

je d.d., Zemljemerska ulica 12, Ljubljana,
– naloga 3.2.: Monolit d.o.o., Letališka

17/II, 1000 Ljubljana,
– naloga 3.3.: Geodetski zavod Sloveni-

je d.d., Zemljemerska ulica 12, Ljubljana,
– naloga 3.4.: DFG Consulting d.o.o.,

Pivovarniška 8, Ljubljana,
– naloga 3.5.: Geodetski inženiring Ma-

ribor d.o.o., Gosposvetska 29, Maribor,
– naloga 3.6.: Geodetski zavod Sloveni-

je d.o.o., Zemljemerska ulica 12, Ljubljana,
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– naloga 3.7.: DFG Consulting d.o.o.,
Pivovarniška 8, Ljubljana,

– naloga 3.8.: Geodetski zavod Sloveni-
je d.d., Zemljemerska ulica 12, Ljubljana,

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– izdelava DOF 5 - območje 1,
– izdelava DOF 5 - območje 2,
– izdelava DOF 5 - območje 3,
– izdelava DOF 5 - območje 4,
– izdelava DOF 5 - območje 5,
– izdelava DOF 5 - območje 6,
– izdelava DOF 5 - območje 7,
– izdelava DOF 5 - območje 8.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 4,530.000 SIT,
– naloga 3.2.: 4,680.000 SIT,
– naloga 3.3.: 7,800.000 SIT,
– naloga 3.4.: 9,960.000 SIT,
– naloga 3.5.: 8,300.000 SIT,
– naloga 3.6.: 9,600.000 SIT,
– naloga 3.7.: 4,150.000 SIT,
– naloga 3.8.: 6,795.000 SIT,
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajalci
ne bodo sodelovali pri izvedbi nalog.

9. Število prejetih ponudb:
– naloga 3.1.: 3,
– naloga 3.2.: 3,
– naloga 3.3.: 3,
– naloga 3.4.: 3,
– naloga 3.5.: 3,
– naloga 3.6.: 3,
– naloga 3.7.: 3,
– naloga 3.8.: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– naloga 3.1.: najnižja 4,530.000 SIT,

najvišja 5,390.700 SIT,
– naloga 3.2.: najnižja 4,680.000 SIT,

najvišja 5,569.200 SIT,
– naloga 3.3.: najnižja 7,800.000 SIT,

najvišja 9,282.000 SIT,
– naloga 3.4.: najnižja 9,960.000 SIT,

najvišja 11,852.000 SIT,
– naloga 3.5.: najnižja 8,300.000 SIT,

najvišja 9,877.000 SIT,
– naloga 3.6.: najnižja 9,600.000 SIT,

najvišja 11,424.000 SIT,
– naloga 3.7.: najnižja 4,150.000 SIT,

najvišja 4,938.000 SIT,
– naloga 3.8.: najnižja 6,795.000 SIT,

najvišja 8,086.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12.

Geodetska uprava RS,
Ljubljana

Ob-3383
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.

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: 17. 3. 1999.
4. Kriteriji za priznanje sposobnosti (ute-

meljitev izbire):
a) status ponudnika (registracija oziroma

potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti; dokazilo, da zoper ponudnika ni
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali poslopek likvidacije);

b) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo;

c) poravnane davčne obveznosti;
d) finančne bonitete ponudnika;
e) 60 dnevni plačilni rok;
f) dostava cenika vsake 4 mesece;
g) garancija za resnost ponudbe in izjava

banke o pridobitvi garancije za dobro izved-
bo posla.

5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je bila
priznana sposobnost:

– Intertrans, d.d. Tivolska 50, 1000
Ljubljana,

– STTC, Tržaška 53, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-

ljanje špediterskih storitev od 1. 4.1999
do 31. 12. 1999.

7. Razpisana vrednost: 5,450.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na-
ročnik bo vse, ki jim je priznal sposobnost
vsake štiri mesece pozval, da mu dostavijo
cenik storitev.

Naročnik bo izmed ponudnikov, ki jim je
priznal sposobnost in bodo dostavili cenike
izbral izvajalca po merilu: najnižja končna
cena.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999,
Ob-325.

Splošna bolnišnica Maribor

Zbiranje ponudb

Št. 8-202 Ob-3274
Na podlagi prvega odstavka 18. in 54.

člena ZJN objavlja naročnik Cankarjev dom,
kulturni in kongresni center, Prešernova 10,
1000 Ljubljana

zbiranje ponudb
za gradbenoobrtniška dela - prenova

steklene stene
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki dobijo pri naročniku v tajništvu tehnične-
ga sektorja tel. 061/17-67-175 od 3. 5. do
13. 5. 1999 vsak delovni dan od 8. do 12.
ure ali jo zahtevajo po faksu 061/223-896
in prejmejo po pošti.

Ponudbe je potrebno predložiti najka-
sneje do 14. 5. 1999 do 12. ure po pošti
na naslov naročnika ali osebno v vložišče
naročnika.

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti z
oznako “Ne odpiraj - ponudba za prenovo
steklene stene“.

Ocenjena vrednost naročila je okrog
6,000.000 SIT.

Datum montaže je september 1999.
Odpiranje ponudb bo 14. 5. 1999 ob

14. uri na sedežu naročnika, sejna soba,
I. nadstropje.

Merila za dodelitev naročila, omejitve,
navodila in natančna specifikacija so nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Cankarjev dom

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 56/0 Ob-3171
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po .4. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: 4. toč-
ka prvega odstavka 55. člena.

3. Datum izbire: 19. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani izvajalec je edini, ki je
sposoben in kvalificiran vzdrževati komuni-
kacijsko zaščitno opremo skladno z zahte-
vami.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zagreb–rad Zagreb, Kranj-
čevićeva 11.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje komunikacijske zaščitne
opreme.

7. Pogodbena vrednost: 36,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: (podatke od 4. do 10.
točke se navede za vsako pogodbo pose-
bej, če je bilo naročilo oddano po delih!)

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,655.539 SIT.
11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 116/99 Ob-3217
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Re-

publike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
12, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa po 3. in 8.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
predmet tega naročila je vzdrževanje in do-
polnjevanje informacijskega sistema, kate-
rega avtor je izvajalec in za katerega je ta
izvajalec lastnik intelektualne lastnine ter edi-
ni in najbolje usposobljen za opravljanje del,
ki so predmet tega naročila. Predmet tega
naročila je obenem tudi izvajanje nestandar-
dih svetovalnih storitev. Izbor drugega izva-
jalca bi Zavodu povzročilo dodatne stroške,
kakor tudi zastoj pri izvedbi del, ker bi bilo
potrebno novega zunanjega izvajalca pred-
hodno uvesti v delo. Dela, ki so predmet
tega naročila pa je nujno potrebno izvajati v
zakonsko določenih rokih.

3. Datum izbire: 21. april 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: strokov-

na usposobljenost in izkušnje izvajalca, po-
zitivne reference, poznavanje strokovne
doktrine in sistema dela.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: AdriaNet d.o.o., Ig 351,
Ljubljana.



Stran 2170 / Št. 30-31 / 30. 4. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

6. Vrsta in obseg dodeljenih sredstev:
plačilo po pogodbi na osnovi mesečnih
poročil o opravljenem delu.

7. Pogodbena vrednost: določena z ob-
segom dela, ki bo v letu 1999 izvedeno, v
predvideni vrednosti okrog 15,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih).

9., 10., 11., 12.
Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje

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

Ob-3156
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Mari-
bor, Prvomajska 1, 2000 Maribor, tel.
062/45-00-254, faks 062/413-709.

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

trebno dobaviti: pisarniški material.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,

začetek 1. 6. 1999.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zavod za zdravstveno vars-
tvo Maribor, Prvomajska 1, tajnica direktor-
ja.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 19. 5.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu 6.000 SIT na račun št.
51800-603-34142 – za razpisno dokumen-
tacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 5. 1999 do 12.
ure, pri tajnici direktorja.

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

javno odpiranje ponudb bo 21. 5. 1999 ob
10. uri, v sejni sobi v pritličju Zavoda za
zdravstveno varstvo Maribor. Odpiranje po-
nudb bo vodila Zdenka Letonja, univ. dipl.
ek.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba za
obdobje 12 mesecev.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): ekonomsko najugodnejša cena

in drugi pogoji, določeni z zakonom in raz-
pisno dokumentacijo.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tajnica direktorja, tel. 062/45-00-253.

10.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Ob-3157
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Mari-
bor, Prvomajska 1, 2000 Maribor, tel.
062/45-00-254, faks 062/413-709.

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

trebno dobaviti: laboratorijski material.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
– kemikalije v okvirni vrednosti

13,000.000 SIT,
– podloge za gojišča v okvirni vrednosti

10,000.000 SIT,
– steklovina v okvirni vrednosti

7,000.000 SIT,
– material za laboratorij v okvirni vredno-

sti 8,000.000 SIT,
– serološki testi v okvirni vrednosti

30,000.000 SIT,
– testi – identifikacija v okvirni vrednosti

30,000.000 SIT,
– diski z antibiotiki za testiranje občutlji-

vosti v okvirni vrednosti 6,500.000 SIT,
– material PVC za laboratorij v okvirni

vrednosti 12,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,

začetek 1. 6. 1999.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Zavod za zdravstveno vars-
tvo Maribor, Prvomajska 1, tajnica direktor-
ja.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 19. 5.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o vpla-
čilu 6.000 SIT na račun št.
51800-603-34142 – za razpisno dokumen-
tacijo.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 5. 1999 do 12.
ure, pri tajnici direktorja.

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

javno odpiranje ponudb bo 21. 5. 1999 ob
12. uri, v sejni sobi v pritličju Zavoda za
zdravstveno varstvo Maribor. Odpiranje po-
nudb bo vodila Zdenka Letonja, univ. dipl.
ek.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba za
obdobje 12 mesecev.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): ekonomsko najugodnejša cena
in drugi pogoji, določeni z zakonom in raz-
pisno dokumentacijo.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tajnica direktorja, tel. 062/45-00-253.

10.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Št. 293/99 Ob-3234
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40,
6310 Izola, 066/606-305.

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

trebno dobaviti: nabava kontrastov za po-
trebe RTG oddelka.

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

3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
12 mesecev.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Izola,
Polje 40, 6310 Izola, uprava – tajništvo;
Biserka Benedetti, tel. 066/606-306, po
predhodni najavi.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 14. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 5.000 SIT in se
plača virmansko na žiro račun:
51430-603-31364.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 21. 5. 1999 do 10.
ure.

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

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi na
naslovu naročnika – odpiranje kvalifikacij-
skega in predmetnega dela.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

9., 10.
Splošna bolnišnica Izola

Št. 155/99 Ob-3247
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Morje Lucija, Fazanska 3, 6320
Portorož, tel./faks 066/770-263.

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

trebno dobaviti: živila po skupinah:
1. meso in mesni izdelki –

8,903.000 SIT,
2. sveža zelenjava in jajca –

3,246.000 SIT,
3. sadje – 1,700.000 SIT,
4. suho sadje – 262.000 SIT,
5. testenine – 605.000 SIT,
6. ostalo prehrambeno blago –

4,397.000 SIT.
Vrednost živil po posameznih skupinah

je ocenjena.
Orientacijska količina blaga je oprede-

ljena v razpisni dokumentaciji.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

19,113.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivna

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

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Vrtec Morje Lucija, Fazan-
ska 3, Portorož – tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: zainteresirani ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
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od 3. 5. do vključno 14. 5. 1999, vsak
delovnik od 8. do 12. ure, v tajništvu Vrtca
Morje Lucija.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
51410-603-31978 – za razpisno dokumen-
tacijo, ali v gotovini na blagajni na sedežu
naročnika, vsak delovnik od 8. do 12. ure.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo pris-
peti v tajništvo Vrtca Morje Lucija, najkasne-
je 21. 5. 1999 do 12. ure, ne glede na to,
ali bodo oddane osebno ali po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtec Morje Lucija, Fazan-
ska 3, 6320 Portorož, z oznako “Ne odpi-
raj, ponudba – javni razpis za dobavo živil –
za skupine živil (navedite skupine živil, za
katere oddajate ponudbo).

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 5. 1999 ob
11. uri, na sedežu naročnika v Luciji, Fa-
zanska 3.

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):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotavljanje najmanj 50% letne količi-

ne blaga,
– plačilni rok – 30 dni,
– odzivni čas – 24 ur,
– zagotavljanje dostave blaga,
– reference,
– najnižja končna cena,
– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-

mentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena po-
godba za dobavo živil po skupinah, v skladu
s 50. členom ZJN.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.

Vrtec Morje Lucija

Št. 1002/16-99 Ob-3248
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Izola, Kosovelova
22, 6310 Izola, tel. 066/647-121, faks
066/645-211.

2. (a) Kraj dobave: Izola, Kosovelova 22.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: prehrambeno blago – ži-
vila po skupinah:

– meso – 6,680.000 SIT.
Vrednost živil je ocenjena.
Orientacijska količina blaga je oprede-

ljena v razpisni dokumentaciji.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

6,680.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivna

dobava do 31. 12. 1999.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom upokojencev Izola,
Kosovelova 22, Izola – tajništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: zainteresirani ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
od 3. 5. do vključno 14. 5. 1999, vsak
delovnik od 8. do 12. ure, v tajništvu Doma
upokojencev Izola.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
51430-603-30806 – za razpisno dokumen-
tacijo, ali v gotovini na blagajni na sedežu
naročnika, vsak delovnik od 8. do 12. ure.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo pris-
peti v tajništvo Doma najkasneje 21. 5.
1999 do 12. ure, ne glede na to, ali bodo
oddane osebno ali po pošti.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom upokojencev Izola, Ko-
sovelova 22, 6310 Izola, z oznako “Ne od-
piraj, ponudba – javni razpis za dobavo ži-
vil”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 5. 1999 ob
8. uri, na sedežu naročnika v Izoli, Kosove-
lova 22.

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):

– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotavljanje najmanj 50% letne količi-

ne blaga,
– plačilni rok – 45 dni,
– odzivni čas – 24 ur,
– zagotavljanje dostave blaga,
– reference,
– najnižja končna cena,
– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-

mentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena po-
godba za dobavo živil po skupinah, v skladu
s 50. členom ZJN.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.

Dom upokojencev Izola

Št. 5/99-2/2 Ob-3315
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Skupnost zavodov osnovnega zdravs-
tva Koroške, 2390 Ravne na Koroškem,
0602/23-149.

2. (a) Kraj dobave: Ravne na Koroškem
oziroma sedež posameznega zavoda.

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

– zdravila skupine D (sanitetni, medi-
cinsko potrošni, laboratorijski in rent-
genski material),

– zobozdravstveni material,
za Zdravstvene domove Dravograd, Ra-

dlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slo-
venj Gradec ter

– živila (za Zdravstveni dom Ravne
na Koroškem).

(c) Ocenjena vrednost naročila:
– za Zdravstveni dom Dravograd

13,000.000 SIT,
– za Zdravstveni dom Radlje ob Dravi

26,500.000 SIT,
– za Zdravstveni dom Ravne na Koroš-

kem 57,300.000 SIT in živila 6,500.000
SIT,

– za Zdravstveni dom Slovenj Gradec
18,500.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
12 mesecev.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Skupnost zavodov osnov-
nega zdravstva Koroške – tajništvo, 2390
Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 5. 5. 1999 do 20.
5. 1999, vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: skupna dokumentacija
15.000 SIT, dokumentacija za posamezni
zavod 5.000 SIT, na račun št.
50830-603-35001.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 5. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Skupnost zavodov osnovne-
ga zdravstva Koroške – tajništvo, 2390 Rav-
ne na Koroškem, Ob Suhi 11.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 1999 ob 12. uri, v sejni sobi Zdravs-
tvenega doma na Ravnah na Koroškem.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): nižje cene, ugodnejši plačilni po-
goji in v razpisni dokumentaciji zahtevani
dokumenti.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena let-
na pogodba za dobavo blaga.

10.
Skupnost zavodov

osnovnega zdravstva Koroške,
Ravne na Koroškem

Ob-3388
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vlada Republike Slovenije, Urad za
priseljevanje in begunce, Riharjeva 38,
1115 Ljubljana, faks 061/333-647.

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

trebno dobaviti:
A) oprema spalnic (postelje, jogi

vzmetnice, blazine, prevleke za blazine,
rjuhe, odeje),

B) drobni inventar kuhinje (krožniki,
skodelice, jedilni pribor).

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

3. Predvideni čas dobave: sukcesivno v
proračunskem obdobju.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Vlada Republike Sloveni-
je, Urad za priseljevanje in begunce, Rihar-
jeva 38, 1115 Ljubljana, tajništvo,
061/333-643.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 10. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
50100-630-10014 in obveznim sklicem 18
1514-15148-7675-4020-JR-3/99 in ob-
vezno navedbo imena: “Plačilo razpisne do-
kumentacije, JR-3/99-UPB”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 5. 1999 do 13.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vlada Republike Slovenije,
Urad za priseljevanje in begunce (v tajniš-
tvo), Riharjeva 38, 1115 Ljubljana.
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6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 1999 ob 14. uri, v sejni sobi.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): določeno v razpisni dokumenta-
ciji.

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

10.
Urad za priseljevanje in begunce,

Ljubljana

Št. 42/99 Ob-3389
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom starejših občanov Črnomelj, ul.
21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj, faks
068/56-282.

2. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Črnomelj, ul. 21. oktobra 19/c, 8340
Črnomelj.

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

I. skupina: meso in mesni izdelki:
A. podskupina: sveže meso,
B. podskupina: mesni izdelki,
C. podskupina: perutnina in perutnin-

ski izdelki,
D. podskupina: ribe;

II. skupina: mleko in mlečni izdelki:
A. podskupina: mleko,
B. podskupina: mlečni izdelki,
C. podskupina: kefir.

Navedba, ali se dobavitelj lahko potegu-
je za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
nik se lahko poteguje za najmanj 80% razpi-
sanih vrst blaga iz posamezne podskupine.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
24,100.000 SIT letno.

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

I. skupina: meso in mesni izdelki:
16,100.000 SIT letno:

A. podskupina: sveže meso:
8,800.000 SIT letno,

B. podskupina: mesni izdelki:
2,800.000 SIT letno,

C. podskupina: perutnina in perutnin-
ski izdelki: 3,400.000 SIT letno,

D. podskupina: ribe: 1,100.000 SIT
letno;

II. skupina: mleko in mlečni izdelki:
8,000.000 SIT letno:

A. podskupina: mleko: 3,600.000
SIT letno,

B. podskupina: mlečni izdelki:
4,000.000 SIT letno,

C. podskupina: kefir: 400.000 SIT
letno.

3. Predviden čas dobave: sukcesivna
dobava blaga do 15. 6. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom starejših občanov Čr-
nomelj, ul. 21. oktobra 19/c, 8340 Črno-
melj – tajništvo doma, pri Požek Faniki, vsak
dan od 9. do 12. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 31. 5. 1999 do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT na žiro račun št.
52110-603-33283; potrdilo o plačilu zne-
ska za razpisno dokumentacijo predložite
ob prevzemu razpisne dokumentacije.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 6. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom starejših občanov Čr-
nomelj, ul. 21. oktobra 19/c, 8340 Črno-
melj – tajništvo doma.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 1999 ob 11. uri v Domu starejših
občanov Črnomelj.

7. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji iz razpisne dokumenta-
cije.

8. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: z izbranimi ponudniki bodo sklenjene
pogodbe za obdobje 12 mesecev.

Dom starejših občanov Črnomelj

ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

gradbena dela

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih

Št. 11/2-124/99 Ob-3158
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 133-73-00.

2. Kraj izvedbe del: na območju Repub-
like Slovenije (devet PE Telekom Slovenije,
d.d.).

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično:

a) montažna dela pri investicijski iz-
gradnji ter investicijskem in rednem
vzdrževanju razvodnega naročniškega
telekomunikacijskega omrežja (RNO)
Telekom Slovenije, d.d.

(a)
(b) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
622,812.000 SIT.

4. Predvideni čas izvedbe: ocenjeni da-
tum pričetka del: druga polovica leta 1999.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, Sektor za nabavo in logistiko, Andreja
Dolinar, soba 306, tel. 061/304-549.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 28. 5.
1999, vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
razen ob petkih med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo proti potrdilu o plači-

lu 10.000 SIT. Plačilo se izvrši na žiro račun
št. 50100-601-35407.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prej-
me naročnik na svoj sedež do 31. 5. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti predlo-
žene na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, Ljubljana, Sektor za nabavo
in logistiko, soba 306.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 2. 6. 1999 ob 13. uri,
v sobi št. 4A-06 poslovne stavbe Telekom
Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Stegne 19,
Ljubljana.

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

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): kot izhaja iz razpisne dokumentacije –
točka 3.3.2. “Minimalni obvezni kriteriji za
priznanje usposobljenosti ponudnika”.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ni.

11. Datum in številka objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999, Ob-395.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-124/99 Ob-3159
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 133-73-00.

2. Kraj izvedbe del: na območju Repub-
like Slovenije (devet PE Telekom Slovenije,
d.d.).

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično:

a) montažna dela pri investicijski iz-
gradnji ter investicijskem in rednem
vzdrževanju kabelskega telekomunika-
cijskega omrežja (KKO) Telekom Slove-
nije, d.d.

(b) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
1.518,110.000 SIT.

4. Predvideni čas izvedbe: ocenjeni da-
tum pričetka del: druga polovica leta 1999.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, Sektor za nabavo in logistiko, Andreja
Dolinar, soba 306, tel. 061/304-549.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 28. 5.
1999, vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
razen ob petkih med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo proti potrdilu o plači-
lu 10.000 SIT. Plačilo se izvrši na žiro račun
št. 50100-601-35407.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prej-
me naročnik na svoj sedež do 31. 5. 1999
do 12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti predlo-
žene na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, Ljubljana, Sektor za nabavo
in logistiko, soba 306.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 2. 6. 1999 ob 9. uri, v
sobi št. 4A-06 poslovne stavbe Telekom
Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Stegne 19,
Ljubljana.

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

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): kot izhaja iz razpisne dokumen-
tacije – točka 3.3.2. “Minimalni obvezni kri-
teriji za priznanje usposobljenosti ponudni-
ka”.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ni.

11. Datum in številka objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999, Ob-397.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-124/99 Ob-3160
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 133-73-00.

2. Kraj izvedbe del: na območju Repub-
like Slovenije (devet PE Telekom Slovenije,
d.d.).

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično:

a) montažna dela pri investicijski iz-
gradnji ter investicijskem in rednem
vzdrževanju medkrajevnega kabelskega
telekomunikacijskega omrežja (MKO)
Telekom Slovenije, d.d.

(b) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
446,370.000 SIT.

4. Predvideni čas izvedbe: ocenjeni da-
tum pričetka del: druga polovica leta 1999.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, Sektor za nabavo in logistiko, Andreja
Dolinar, soba 306, tel. 061/304-549.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 28. 5.
1999, vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
razen ob petkih med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo proti potrdilu o plači-
lu 10.000 SIT. Plačilo se izvrši na žiro račun
št. 50100-601-35407.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prej-
me naročnik na svoj sedež do 31. 5. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti predlo-
žene na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, Ljubljana, Sektor za nabavo
in logistiko, soba 306.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 1. 6. 1999 ob 9. uri, v
sobi št. 4A-06 poslovne stavbe Telekom
Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Stegne 19,
Ljubljana.

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

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): kot izhaja iz razpisne dokumen-
tacije – točka 3.3.2. “Minimalni obvezni kri-
teriji za priznanje usposobljenosti ponudni-
ka”.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ni.

11. Datum in številka objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999, Ob-396.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-124/99 Ob-3161
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 133-73-00.

2. Kraj izvedbe del: na območju Repub-
like Slovenije (devet PE Telekom Slovenije,
d.d.).

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično:

a) gradbena dela za investicijsko iz-
gradnjo ter investicijsko in redno vzdr-
ževanje na telekomunikacijskem omrež-
ju Telekom Slovenije, d.d.

(b) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
3.017,640.000 SIT.

4. Predvideni čas izvedbe: ocenjeni da-
tum pričetka del: druga polovica leta 1999.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Te-
lekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljub-
ljana, Sektor za nabavo in logistiko, Andreja
Dolinar, soba 306, tel. 061/304-549.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 28. 5.
1999, vsak delovni dan med 8. in 15. uro,
razen ob petkih med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo proti potrdilu o plači-
lu 10.000 SIT. Plačilo se izvrši na žiro račun
št. 50100-601-35407.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prej-
me naročnik na svoj sedež do 31. 5. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti predlo-
žene na naslov: Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, Ljubljana, Sektor za nabavo
in logistiko, soba 306.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 1. 6. 1999 ob 12. uri,
v sobi št. 4A-06 poslovne stavbe Telekom
Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Stegne 19,
Ljubljana.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji

bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne pogodbe.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): kot izhaja iz razpisne dokumen-
tacije – točka 3.3.2. “Minimalni obvezni kri-
teriji za priznanje usposobljenosti ponudni-
ka”.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ni.

11. Datum in številka objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999, Ob-398.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 045-05/93-1/20 Ob-3261
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Državni zbor,
Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, št. telefaksa
061/125-50-77.

2. Kraj izvedbe del: objekti na območju
Ljubljane, s katerimi upravlja Državni zbor
Republike Slovenije.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično:

(a) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: ur-
gentna popravila in investicijsko vzdrže-
valna dela v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

(b)
(c) Ocenjena vrednost naročila:

70,000.000 SIT.
4. Predvideni čas izvedbe: 12 mesecev

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se lahko zahteva v re-
cepciji Državnega zbora, Šubičeva 4, Ljub-
ljana (Matjaž Vovk).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo vsak delavnik od 10. 5.
1999 do vključno 28. 5. 1999 med 10. in
12. uro dopoldan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija je na voljo ob predložitvi
pooblastila za dvig razpisne dokumentacije
v dveh izvodih in potrdila o plačilu stroškov
razmnoževanja in pošiljanja razpisne doku-
mentacije v višini 10.000 SIT na ŽR št.
50100-637-55237, sklic
28-12114-713002-IVZ (položnica ali vir-
man).

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: ponudbo je potrebno predložiti do vključ-
no 31. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo prispeti na
naslov: Republika Slovenija, Državni zbor,
Komisija za vodenje postopka javnega raz-
pisa za izbiro izvajalcev s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti investicijsko vzdrže-
valnih del v objektih Državnega zbora Re-
publike Slovenije (Matjaž Vovk), Šubičeva
4, 1000 Ljubljana.

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

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah,
na katerih mora biti oznaka “Ne odpiraj, po-
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nudba! Javni razpis s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti za investicijsko vzdrže-
valna dela v objektih Državnega zbora Re-
publike Slovenije, objava št. Ob-3261.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 1. 6. 1999 ob 9. uri v
prostorih Državnega zbora Republike Slo-
venije.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo samostojno ali s podizvajalci,
ki morajo biti v ponudbi obvezno navedeni.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): glavni pogoji, ki jih morajo izpol-
njevati ponudniki za priznanje sposobnosti
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

10. a) Merila za ugotavljanje in priznanje
sposobnosti so naslednja:

I. Usposobljenost in sposobnost ponud-
nika za realizacijo razpisanih del;

II. Plačilni pogoji;
III. Druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

naročniku;
IV. Ponudbena cena.
b) Ponudniki bodo s pisnim sklepom ob-

veščeni o priznanju sposobnosti najkasneje
v roku 45 dni po izteku roka za prijavo na
javni razpis za predhodno ugotavljanje spo-
sobnosti.

c) Sposobnost za izvajanje del bo priz-
nana ponudnikom, ki nudijo: ponudniki se
lahko prijavijo na vsa razpisana dela ali pa
samo za posamezni segment v skladu z na-
vodili v razpisni dokumentaciji.

d) Izbranim ponudnikom bo priznana
sposobnost za obdobje 12 mesecev.

11.
Državni zbor Republike Slovenije

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

Ob-3316
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževalna pomožna
dela na objektih naročnika – specifikaci-
ja del je navedena v razpisni dokumentaciji.

Ocenjena vrednost celotnih del je do
148,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: vse hidroelektrarne na
Dravi s pripadajočimi objekti in poslovna
stavba.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: iz-
branim ponudnikom bo priznana sposob-
nost za obdobje 12 mesecev.

Javni razpisi

Ob-3378
Na podlagi 5. člena uredbe o finančnih

intervencijah za celostno urejanje podeželja
in obnovo vasi za leto 1999 (Ur. l. RS, št.
12/99) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev

nepovratnih sredstev iz naslova
intervencij za celostno urejanje

podeželja in obnovo vasi za leto 1999

I. Urejanje podeželja in obnova vasi -
dokumentacija - pror. postavka 2429

A. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepovrat-

nih sredstev za celostno urejanje podeželja
in obnovo vasi - dokumentacija: enoletno
uvajanje CRPOV in izdelava razvojnega pro-
jekta CRPOV za leto 1999 do višine
8,452.314 SIT.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, Obrežna 170,
Maribor, vložišče – soba 016, tel. 062/30-
05-389.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za odkup razpisne
dokumentacije je 15.000 SIT, negotovin-
sko na račun št. 51800-601-28970.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dravske elektrarne Maribor,
Obrežna 170, Maribor, vložišče – soba
016.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 6. 1999 ob 11. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za za-
stopanje.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: na razpis iz prejšnjega po-
glavja se lahko prijavijo pravne ali fizične
osebe ali skupine fizičnih oseb ali skupine
pravnih oseb.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): v skaldu z razpisno dokumenta-
cijo.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Dravske elektrarne Maribor, Obrežna
170, kont. oseba je Igor Čuš, tel. 062/30-
05-0.

11.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

B.1. Upravičenec
1. Zahtevek vloži občina, oziroma kra-

jevna, vaška ali četrtna skupnost, če gre v
skladu s statutum občine za nalogo, ki jo
lahko obravnava samostojno.

B.2. Vsebina vloge in dokumentacija k
vlogi

1. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.

2. Vloga mora vsebovati:
a) podatke o upravičencu (naziv, točen

naslov, matična št., davčna št., št. žiro raču-
na, ime in priimek zakonitega zastopnika ali
pooblaščenca, telefon);

b) lokacijo projekta (območje izvajanja
CRPOV);

c) predračunsko vrednost naložbe z na-
vedbo virov financiranja;

d) izjavo o zagotovitvi finančnih sredstev
za tisti del, ki ga finančno ne pokriva MKGP.

3. Dokumentacija k vlogi mora vsebo-
vati:

a) dispozicijo projekta z njegovo uteme-
ljitvijo in opis območja po naslednjih alineah:

– cilji programa uvajanja CRPOV,
– načrt za izvajanje programa uvajanja

CRPOV (vsebinski, časovni),
– metode dela,
– velikost območja, naselja, ki sodijo vanj

(opis in prikaz na karti v merilu 1:50.000 ali
1:10.000),

– prebivalstvene značilnosti območja,
– glavne značilnosti območja (relief, ra-

ba zemljišč, infrastrukturna opremljenost in
povezanost z upravnimi, oskrbnimi in zapo-
slitvenimi središči, naravne znamenitosti in
kulturni spomeniki),

– utemeljitev izbire predlaganega ob-
močja z opisom že opravljenega dela pri
pripravi vloge (kdo jo je pripravljal, čigava je
bila pobuda za prijavo, dejavnosti v postop-
ku priprave ipd.),

– drugo (vsi drugi podatki, ki lahko do-
kazujejo potrebnost in morebitno uspešnost
programa kot npr. naravnanost na razreše-
vanje okoljevarstvenih problemov, v struk-
turnih sprememb v kmetijstvu, razreševanje
problema brezposelnosti ipd.);

b) če je vlagatelj krajevna, vaška ali četrt-
na skupnost: notarsko overovljena fotokopi-
ja iz statuta občine, iz katere je razvidno, da
gre za nalogo, ki jo le ta lahko obravnava
samostojno;

c) sklep občinskega sveta o sofinancira-
nju izdelave razvojnega projekta CRPOV;

d) sklep občinskega sveta o imenovanju
projektnega sveta za izdelavo razvojnega
projekta CRPOV;

e) navedbo širšega razvojnega progra-
ma oziroma projekta, če se predlagani pro-
jekt povezuje oziroma je vključen vanj;

f) finančni načrt izdelave projekta s ča-
sovno dinamiko koriščenja sredstev.

4. Vloga in dokumentacija k vlogi morata
biti sestavljeni po zaporedju točk, kot so
navedene v točki B.2. tega javnega razpisa.

B.3. Naknadno zahtevana dokumenta-
cija



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 30-31 / 30. 4. 1999 / Stran 2175

1. Pred sklenitvijo pogodbe z MKGP o
črpanju dodeljenih sredstev, mora upravi-
čenec predložiti:

a) dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi;

b) pogodbo z izbranim izvajalcem.
C. Obravnava vlog
1. Vloge bo obravnavala in pripravila

predloge za sofinanciranje razpisna komisi-
ja, ki jo imenuje minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano. Komisija lahko k delu
pritegne ustreznega izvedenca.

2. Vse pravočasne in popolne vloge bo-
do ocenjene na osnovi ocenjevalnega lista,
ki je Priloga1 tega razpisa.

3. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo
imele vloge z večjim številom točk. Sofinan-
cirani bodo projekti, ki bodo ocenjeni kot
prednostni in v okviru sredstev proračuna
za leto 1999.

4. Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma neo-
dobritvi vloge obveščeni pisno s sklepom
ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no v roku 90 dni po izteku razpisnega roka.

5. Upravičenec lahko pridobi sredstva
do 50% dejanske vrednosti naložbe.

6. Sredstva se bodo dodelila na osnovi
sklenjene pogodbe.

7. Prepozno prispele vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo. Predlagatelje ne-
popolnih vlog komisija v roku osmih dni od
odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolni-
jo. Rok dopolnitve je pet dni od dneva pre-
jema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih pred-
lagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavržejo. Financirani bodo projekti, ki bodo
ocenjeni kot prednostni in v okviru sredstev
proračuna za leto 1999.

D. Rok za vložitev zahtevkov
1.Vloge s predpisano dokumentacijo z

oznako “Javni razpis I. - CRPOV - dokumen-
tacija pror.postavka 2429”, morajo prispeti
na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ljubljana, Dunajska 56,58, do
31. maja 1999 do 14. ure.

E. Informacije
1. Vse informacije v zvezi z razpisom se

lahko dobijo na Sektorju za podeželje, kon-
taktna oseba Vida Kokalj, tel.
061/178-90-59, vsak delovni dan od 9. od
10. ure.

(Glej prilogo 1 na str. 2180)

II. Urejanje podeželja in obnova vasi -
izvedba pror. postavka 1458

A. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepovrat-

nih sredstev za celostno urejanje podeželja
in obnovo vasi - izvedba: sofinanciranje iz-
vedbenih projektov in aktivnosti, ki izhajajo
iz izdelanega Razvojnega projekta CRPOV
in so skupnega pomena za območje za leto
1999 do višine 55,597.351 SIT.

B.1. Upravičenec
1. Zahtevek vloži občina, oziroma kra-

jevna, vaška ali četrtna skupnost, če gre v
skladu s statusom občine za nalogo, ki jo
lahko opravlja samostojno.

B.2. Vsebina vloge in dokumentacija k
vlogi

1. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.

2. Vloga mora vsebovati:
a) podatke o upravičencu (naziv, točen

naslov, matična št., davčna št., št. žiro raču-
na, ime in priimek zakonitega zastopnika ali
pooblaščenca, telefon);

b) predmet vloge - naziv projekta oziro-
ma aktivnosti;

c) lokacijo projekta oziroma aktivnosti;
d) predračunsko vrednost projekta ozi-

roma aktivnosti z navedbo virov financira-
nja.

3. Dokumentacija k vlogi mora vsebo-
vati:

a) izvleček iz razvojnega projekta CRPOV
z utemeljitvijo izvedbenega projekta oziro-
ma aktivnosti po naslednjih elementih:

– razvojna vizija območja CRPOV in glav-
ni razvojni motiv,

– umestitev projekta oziroma aktivnosti,
ki je predmet vloge, v uresničitev razvojne
vizije območja in utemeljitev,

– do sedaj izvedeni projekti v okviru pro-
grama CRPOV za obravnavano območje po
letih (vsebina, vrednost naložbe, viri financi-
ranja);

b) pozitivno mnenje občinskega sveta o
projektu oziroma aktivnosti;

c) zagotovilo pristojnih organov občine o
usklajenosti izvajanja predlaganih projektov
z ostalimi širšimi razvojnimi projekti občine;

d) izjavo o zagotovitvi finančnih sredstev
za tisti del, ki ga finančno ne pokriva MKGP;

e) investicijsko tehnično dokumentacijo
oziroma drugo dokumentacijo, iz katere je
razviden projekt oziroma aktivnost;

f) lokacijsko dokumentacijo z lokacijskim
dovoljenjem oziroma odločbo o priglasitvi
del, če gre za projekt, za katerega je po
zakonu potrebno tako dovoljenje oziroma
odločba;

g) finančni načrt izvajanja projekta oziro-
ma aktivnosti s časovno dinamiko korišče-
nja sredstev;

h) poročilo o že izvršenih delih, če gre
za fazno gradnjo.

4. Vloga in dokumentacija k vlogi morata
biti sestavljeni po zaporedju točk, kot so
navedene v točki B.2. tega javnega razpisa.

B.3. Naknadno zahtevana dokumenta-
cija

1. Pred sklenitvijo pogodbe z MKGP o
črpanju dodeljenih sredstev, mora upravi-
čenec predložiti:

a) dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi,

b) pogodbo z izbranim izvajalcem,
c) pravnomočno gradbeno dovoljenje.
C. Obravnava vlog
1. Vloge bo obravnavala in pripravila

predloge za financiranje razpisna komisija,
ki jo imenuje minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano. Komisija lahko k delu
pritegne ustreznega izvedenca.

2. Vse pravočasne in popolne vloge bo-
do ocenjene na osnovi ocenjevalnega lista,
ki je Priloga 2 tega razpisa.

3. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo
imele vloge z večjim številom točk.

4. Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma
neodobritvi vloge obveščeni pisno s skle-
pom ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v roku 90 dni po izteku razpisne-
ga roka.

5. Upravičenec lahko pridobi sredstva
do 50% dejanske vrednosti naložbe.

6. Srestva se bodo dodelila na osnovi
sklenjene pogodbe.

7. Prepozno prispele vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo. Predlagatelje ne-
popolnih vlog komisija v roku osmih dni od
odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolni-
jo. Rok dopolnitve je pet dni od dneva pre-
jema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih pred-
lagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavržejo.

D. Rok za vložitev zahtevkov
1. Vloge s predpisano dokumentacijo z

oznako “Javni razpis II. CRPOV izvedba
pror. postavka 1458” morajo prispeti na Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Ljubljana, Dunajska 56,58, do 31.
maja 1999 do 14. ure.

E. Informacije
1. Vse informacije v zvezi z razpisom se

lahko dobijo na Sektorju za podeželje, kon-
taktna oseba ga. Ariana Libertin, tel.
061/178-90-59, vsak delovni dan od 9. do
10. ure.

(Glej prilogo 2 na str. 2181)

III. Urejanje podeželja in obnova vasi -
kmetijska infrastruktura - pror. postavka
3804

A. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepovrat-

nih sredstev za celostno urejanje podeželja
in obnovo vasi-kmetijska infrastruktura - za
sofinanciranje nekategoriziranih cest, občin-
skih cest, lokalnih cest, javnih poti (zakon o
javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97: 14.
člen)), ki so vključene v razvojne projekte
CRPOV ali program Vinskih cest Slovenije
za leto 1999 do višine 43,785.952 SIT.

B.1. Upravičenec
1. Zahtevek vloži občina, oziroma kra-

jevna, vaška ali četrtna skupnost, če gre v
skladu s statutom občine za nalogo, ki jo
lahko opravlja samostojno.

B.2. Vsebina vloge in dokumentacija k
vlogi

1. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.

2. Pisna vloga mora vsebovati:
a) podatke o upravičencu: naziv uprači-

čenca, točen naslov upravičenca, matična
št., davčna št., številka žiro računa, ime in
priimek zakonitega zastopnika ali poob-
laščenca, št. telefona);

b) predmet vloge - točen naziv projekta;
c) predračunsko vrednost naložbe z na-

vedbo virov financiranja.
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3. Dokumentacija k vlogi mora vsebo-
vati:

a) če je vlagatelj krajevna, vaška ali četrt-
na skupnost: notarsko overjena fotokopija
iz statuta občine iz katere je razvidno, da
gre za nalogo, ki jo le ta lahko obravnava
samostojno, oziroma pooblastilo občine;

b) fotokopijo iz razvojnega projekta
CRPOV oziroma iz Idejnega projekta Vinske
ceste Slovenije, ki zajema obravnavano na-
ložbo;

c) utemeljitev naložbe in pomen naložbe
za območje;

d) izjava o zagotovitvi finančnih sredstev
za tisti del, ki ga finančno ne pokriva MKGP;

e) pozitivno mnenje občinskega sveta o
naložbi;

f) investicijsko tehnično dokumentacijo,
iz katere je razvidno:

– lokacija naložbe (pregledna situacija v
merilu 1:25 000 z vrisom poti oziroma ce-
ste, situacijo v merilu 1:5000 ali 1:2500 ali
1:2880),

– tehnična rešitev z detajli predvidenih
posegov, popisom del in projektanskim pro-
računom;

g) lokacijsko dokumentacijo z lokacijskim
dovoljenjem oziroma odločbo o priglasitvi
del, če gre za naložbo, za katero je po
zakonu potrebno tako dovoljenje oziroma
odločba;

h) finančni načrt naložbe s časovno dina-
miko koriščenja sredstev;

i) poročilo o že izvršenih delih, če gre za
fazno gradnjo.

4. Vloga in dokumentacija k vlogi morata
biti opremljeni po zaporedju točk, kot so
navedene v B.2. tega javnega razpisa.

B.3. Naknadno zahtevana dokumenta-
cija

1. Pred sklenitvijo pogodbe z MKGP o
črpanju dodeljenih sredstev, mora upravi-
čenec predložiti:

a) dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi,

b) pogodbo z izbranim izvajalcem,
c) pravnomočno gradbeno dovoljenje.
C. Obravnava vlog
1. Vloge bo obravnavala in pripravila

predloge za financiranje razpisna komisija,
ki jo imenuje minister za kmetijstvo goz-
darstvo in prehrano. Komisija lahko k delu
pritegne ustreznega izvedenca.

2. Vse pravočasne in popolne vloge bo-
do ocenjene na osnovi ocenjevalnega lista,
ki je Priloga 3 tega razpisa.

3. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo
imele vloge z večjim številom točk. Sofinan-
cirane bodo vloge, ki bodo ocenjene kot
prednostne in v okviru sredstev proračuna
za leto 1999.

4. Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma
neodobritvi vloge obveščeni pisno s skle-
pom ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v roku 90 dni po izteku razpisne-
ga roka.

5. Sredstva se bodo dodelila na osnovi
sklenjene pogodbe.

6. Upravičenec lahko pridobi sredstva
do 20% dejanske vrednosti naložbe.

7. Prepozno prispele vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo. Predlagatelje ne-
popolnih vlog komisija v roku osmih dni od
odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolni-
jo. Rok dopolnitve je pet dni od dneva pre-
jema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih pred-
lagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavržejo. Financirane bodo vloge, ki bodo
ocenjene kot prednostne in v okviru sred-
stev proračuna za leto 1999.

D. Rok za vložitev zahtevkov
1.Vloge s predpisano dokumentacijo z

oznako “Javni razpis III. - kmetijska infra-
struktura pror.postavka 3804” morajo pris-
peti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56,58, do
31. maja 1999 do 14. ure.

E. Informacije

1. Vse informacije v zvezi z razpisom se
lahko dobijo na Sektorju za podeželje, kon-
taktna oseba ga. Vida Kokalj, tel.
061/178-90-59, vsak delovni dan od 9. do
10. ure.

(Glej prilogo 3. na str. 2182)

IV. Urejanje podeželja in obnova vasi -
vinske ceste – pror. postavka 3805

A. Predmet razpisa

Predmet razpisa je dodelitev nepovrat-
nih sredstev za celostno urejanje podeželja
in obnovo vasi - vinske ceste - za sofinanci-
ranje izvedbenih projektov na območjih
20-ih vinskih cest Slovenije za leto 1999
največ 83,675.828 SIT.

B.1. Upravičenec

1. Zahtevek vloži občina oziroma krajev-
na, vaška ali četrtna skupnost, če gre v
skladu s statutom občine za nalogo, ki jo
lahko opravlja samostojno.

B.2. Vsebina vloge in dokumentacija k
vlogi

1. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.

2.Vloga mora vsebovati:

a) podatke o upravičencu (naziv, točen
naslov, matična št., davčna št., št, žiro raču-
na, ime in priimek zakonitega zastopnika ali
pooblaščenca, telefon);

b) predmet vloge - naziv projekta oziro-
ma aktivnosti;

c) lokacijo projekta oziroma aktivnosti
(občina, št. VTC);

d) predračunsko vrednost izvedbenega
projekta oziroma aktivnosti z navedbo virov
financiranja.

3. Dokumentacija k vlogi mora vsebo-
vati:

a) izvleček iz razvojnega projekta - Idejni
projekt “Vinske ceste Slovenije” in sprejete-
ga letnega programa dela, ki zajema obrav-
navani projekt oziroma aktivnost;

b) utemeljitev projekta oziroma aktivno-
sti;

c) mnenje projektnega sveta za vinsko
cesto o projektu oziroma aktivnosti;

d) zagotovilo pristojnih organov občine o
uskaljenosti izvajanja predlaganega projek-
ta z ostalimi širšimi razvojnimi projekti obči-
ne;

e) izjavo o zagotovitvi finančnih sredstev
za tisti del, ki ga finančno ne pokriva MKGP;

f) investicijsko tehnično dokumentacijo
oziroma drugo dokumentacijo, iz katere je
razviden projekt oziroma aktivnost;

g) lokacijsko dokumentacijo z lokacijskim
dovoljenjem oziroma odločbo o priglasitvi
del, če gre za projekt, za katerega je po
zakonu potrebno tako dovoljenje oziroma
odločba;

h) finančni načrt izvajanja projekta oziro-
ma aktivnosti s časovno dinamiko korišče-
nja sredstev;

i) poročilo o že izvršenih delih, če gre za
fazno gradnjo.

4. Vloga in dokumentacija k vlogi morata
biti opremljeni po zaporedju točk, kot so
navedene v točki B.2. tega javnega razpisa.

B. 3. Naknadno zahtevana dokumenta-
cija

1. Pred sklenitvijo pogodbe z MKGP o
črpanju dodeljenih sredstev, mora upravi-
čenec predložiti:

a) dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi,

b) pogodbo z izbranim izvajalcem,
c) pravnomočno gradbeno dovoljenje.
C. Obravnava vlog
1.Vloge bo obravnavala in pripravila

predloge za sofinanciranje razpisna komisi-
ja, ki jo imenuje minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano. Komisija lahko k delu
pritegne ustreznega izvedenca.

2. Vse pravočasne in popolne vloge bo-
do ocenjene na osnovi ocenjevalnega lista,
ki je Priloga 4 tega razpisa.

3. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo
imele vloge z večjim številom točk.

4. Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma
neodobritvi vloge obveščeni pisno s skle-
pom ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v roku 90 dni po izteku razpisne-
ga roka.

5. Upravičenec lahko pridobi sredstva:
– do 20% dejanske vrednosti naložbe -

za projekte izgradnje infrastrukture, obnovi-
tvena dela,

– do 50% dejanske vrednosti naložbe -
za projekte oblikovanja skupne ponudbe na
vinski cesti in skupne projekte vključevanja
neposrednih ponudnikov.

6. Sredstva se bodo dodelila na osnovi
sklenjene pogodbe.

7. Prepozno prispele vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo. Predlagatelje ne-
popolnih vlog komisija v roku osmih dni od
odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolni-
jo. Rok dopolnitve je pet dni od dneva pre-
jema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih pred-
lagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavržejo.

D. Rok za vložitev zahtevkov
1. Vloge s predpisano dokumentacijo z

oznako “Javni razpis IV. vinske ceste – pror.
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postavka 3805”, morajo prispeti na Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Ljubljana, Dunajska 56,58, do 31. maja
1999 do 14. ure.

E. Informacije
1. Vse informacije v zvezi z razpisom se

lahko dobijo na Sektorju za podeželje, kon-
taktna oseba Ariana Libertin, tel.
061/178-90-59, vsak delovni dan od 9. do
10. ure.

(Glej prilogo 4. na str. 2182)

V. Namakanje in osuševanje kmetijskih
zemljišč - pror. postavka 1494 in akumu-
lacije - pror. postavka 1497

A. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodelitev nepo-

vratnih sredstev za:
– male namakalne sisteme in osuševa-

nje kmetijskih zemljišč do višine
113,274.119 SIT;

– vodne akumulacije za potrebe nama-
kanja kmetijskih rastlin do višine
31,642.197 SIT.

Upravičenci do sredstev po tem razpisu
so fizične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost oziroma storitve kme-
tijstva in imajo stalno prebivališče, oziroma
sedež v Sloveniji.

2. Namakanje vinogradov ni predmet te-
ga razpisa.

B. Namakanje in osuševanje (hidrome-
lioracije) kmetijskih zemljišč

1. Zahtevek vloži
– za osuševanje: melioracijska skupnost

ali pravna oseba v imenu lastnikov kmetij-
skih zemljišč s predvidenega melioracijske-
ga območja;

– za male namakalne sisteme: posamez-
ni lastnik kmetijskih zemljišč, ki naj bi se
meliorirala ali pravna oseba v imenu lastni-
kov kmetijskih zemljišč ali melioracijska
skupnost.

2. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in investicijsko tehnične dokumentacije.

3. Vloga mora vsebovati:
a) obrazec 1 “Zahtevek za dodelitev

sredstev za namakanje in osuševanje ali aku-
mulacije”, ki je sestavni del tega razpisa;

če v imenu upravičencev vlaga zahtevek
vlagatelj, mora izpolniti in priložiti še obra-
zec 2 “Pooblastila upravičencev za vlaganje
zahtevka za finančno intervencijo v kme-
tijstvu”.

b) podatke o upravičencu, ki vlaga zah-
tevek za finančno intervencijo v kmetijstvu
na obrazcu: “Podatki o kmetijskem gospo-
darstvu” (- možno ga je dvigniti na Kmetijski
svetovalni službi Slovenije ali na Poslovnem
združenju prehrane, g.i.z., Slovenska cesta
54, Ljubljana);

c) predpis (odredbo) ali odločbo o uved-
bi hidromelioracije;

d) pravnomočno gradbeno dovoljenje;
e) mnenje kmetijske svetovalne službe o

predlagani naložbi;
f) investicijsko-tehnično dokumentacijo

za izvedbo del (PGD) v skladu z zakonom o

graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84,
29/86, Ur. l. RS, št. 40/94, 69/95 in
59/96), iz katere je razvidno:

– lokacija naložbe (TK, M 1:25.000,
TTN M 1:5.000 in katastrska karta),

– talne karakteristike območja namaka-
nja oziroma osuševanja,

– hidrološki podatki oziroma hidrološki
izračun predvidenega vodnega vira za na-
makanje,

– tehnični in tehnološki podatki hidro-
melioracijskega sistema, ki definirajo:

⋅ za namakanje: objekt za zbiranje in
odvzem vode, sistem dovoda do območja
namakanja (primarni in sekundarni vod) ter
namakalno opremo, vključno z vsemi detajli
in hidravličnimi izračuni,

⋅ za osuševanje: ureditev osnovne od-
vodnje, melioracijsko odvodnjo z drenažni-
mi sistemi, z vsemi detajli in hidravličnimi
izračuni:

– popis del s predračunom,
– terminski plan izvedbe;
g) poslovni načrt izdelan po metodologiji

Kmetijske svetovalne službe za izdelavo po-
slovnega načrta za kmetijske in dopolnilne
dejavnosti na kmetijah za fizične osebe, za
pravne osebe pa investicijski program izde-
lan po Metodologiji inštituta za ekonomiko
investicij, Ljubljanska banka d.d., Ljubljana;

h) izjavo upravičenca, da bo vsaj 5 let po
izgradnji investicije spremljal rezultate gos-
podarjenja po FADN metodologiji pod vod-
stvom Kmetijske svetovalne službe;

i) pravne osebe morajo priložiti še izpi-
sek iz sodnega registra, samostojni podjet-
niki pa potrdilo davčne uprave o opravljanju
svoje dejavnosti.

5. Prednost bodo imele vloge, ki bodo
izpolnjevale več naslednjih prednostnih kri-
terijev:

a) vloge za hidromelioracijo kmetijskih
zemljišč za vrtnarsko proizvodnjo, za trajne
nasade, trsničarstvo in drevesničarstvo;

b) vloge, iz katerih bo razvidno, da bodo
načrtovane hidromelioracije namenjene že
obstoječi vrtnarski in sadjarski proizvodnji,
trsničarstvu in drevesničarstvu;

c) upravičenci, ki so tržno organizirani
pridelovalci;

d) upravičenci, ki že imajo pokrite povr-
šine za predvideno proizvodnjo ali druge
infrastrukturne objekte povezane s pridela-
vo;

e) vloge z izjavo občine, da je območje
navedene hidromelioracije na lokaciji izva-
janja programa celostnega razvoja podeže-
lja in obnove vasi (lokacija CRPOV).

6. Upravičenec lahko pridobi sredstva
do 75% investicijske vrednosti, dobljene po
javnem razpisu za izbiro najugodnejšega iz-
vajalca za:

– namakanje rastlinske proizvodnje za iz-
gradnjo namakalnega sistema (razen terciar-
ne opreme in akumulacije);

– osuševanje.
C. Akumulacije
1. Zahtevek vloži: posamezni lastnik

kmetijskih zemljišč ali pravna oseba v imenu

lastnikov kmetijskih zemljišč ali melioracij-
ska skupnost z območja, kjer se bo akumu-
lacija gradila.

2. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in investicijsko tehnične dokumentacije.

3. Vloga mora vsebovati:
a) obrazec 1 “Zahtevek za dodelitev

sredstev za namakanje in osuševanje ali aku-
mulacije”, ki je sestavni del tega razpisa;

b) če v imenu upravičencev vlaga zahte-
vek vlagatelj, mora izpolniti in priložiti še
obrazec 2 “Pooblastila upravičencev za vla-
ganje zahtevka za finančno intervencijo v
kmetijstvu”;

c) podatke o upravičencu, ki vlaga zah-
tevek za finančno intervencijo v kmetijstvu
na obrazcu: “Podatki o kmetijskem gospo-
darstvu” (- možno ga je dvigniti na Kmetijski
svetovalni službi Slovenije ali na Poslovnem
združenju prehrane, g.i.z., Slovenska cesta
54, Ljubljana);

d) izpisek iz sodnega registra, če je me-
lioracijska skupnost ustanovljena kot gos-
podarska družba ali pogodbo o ustanovitvi
melioracijske skupnosti, če je vlagatelj me-
lioracijska skupnost ali druga pravna oseba;

e) pravnomočno gradbeno dovoljenje;
f) mnenje kmetijske svetovalne službe o

nameravani naložbi;
g) investicijsko – tehnično dokumentaci-

jo za izvedbo del (PGD) v skladu z zakonom
o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84,
29/86, Ur. l. RS, št. 40/94, 69/94, 29/95
in 59/96);

h) poslovni načrt izdelan po metodologiji
Kmetijske svetovalne službe za izdelavo po-
slovnega načrta za kmetijske in dopolnilne
dejavnosti na kmetijah za fizične osebe, za
pravne osebe pa investicijski program izde-
lan po metodologiji Inštituta za ekonomiko
investicij, Ljubljanska banka d.d., Ljubljana;

i) pravne osebe morajo priložiti še izpi-
sek iz sodnega registra, samostojni podjet-
niki pa potrdilo davčne uprave o opravljanju
svoje dejavnosti.

4. Prednost bodo imele vloge, ki bodo
izpolnjevale več naslednjih prednostnih kri-
terijev:

a) vloge iz katerih bo razvidno, da bo
izvedena akumulacija namenjena poveča-
nju obstoječe proizvodnje, zlasti za vrtnar-
sko proizvodnjo in trajne nasade (razen za
vinograde), trsničarstvo in drevesničarstvo;

b) upravičenci, ki so tržno organizirani
pridelovalci;

c) vloge, ki bodo imele priloženo izjavo
upravičenca, da ima pokrite površine za
predvideno proizvodnjo ali druge infrastruk-
turne objekte povezane s pridelavo;

d) vloge z izjavo občine, da je območje
navedene akumulacije na lokaciji izvajanja
programa celostnega razvoja podeželja in
obnove vasi (lokacija CRPOV).

5. Upravičenec lahko pridobi sredstva za
naložbe akumulacije do 75% investicijske
vrednosti, dobljene po javnem razpisu za
izbiro najugodnejšega izvajalca.

D. Kriteriji za dodelitev sredstev
1. Interna stopnja donosnosti mora biti

najmanj 8%.
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2. Najmanjša velikost namakalnega
sistema za namakanje trajnih nasadov je
0,6 ha.

3. Najmanjša velikost namakalnega si-
stema za namakanje vrtnin in jagod je
0,2 ha.

4. Površina vrtnin v mešanem kolobarju
s poljščinami mora biti minimalno 25% vrt-
nin.

E. Prijava na razpis
Vloge s predpisano dokumentacijo z oz-

nako “Javni razpis V. - namakanje in akumu-
lacije, pror. postavka 1494 in 1497”, mora-
jo prispeti na Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56,
58, do 31. maja 1999 do 14. ure.

G. Obravnava vlog po končanem razpisu
1. Vloge bo obravnavala in pripravila

predloge za sofinanciranje razpisna komisi-
ja, ki jo imenuje minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.

2. Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma
neodobritvi vloge obveščeni pisno s skle-
pom ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v roku 90 dni po izteku razpisne-
ga roka.

3. Sredstva bodo upravičenci koristili na
podlagi sklenjenih pogodb.

4. Pred sklenitvijo pogodbe o dodelitvi
sredstev mora upravičenec/vlagatelj pred-
ložiti dokazila, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi (fotokopijo jav-
nega razpisa, zapisnik o odpiranju ponudb,
zapisnik o izbiri izvajalca, sklep o izbiri izva-
jalca ter ponudbo izbranega izvajalca).

5. MKGP si pridržuje pravico izbire izva-
jalca strokovnega nadzora nad gradnjo ob-
jektov.

6. Prepozno prispele vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.

7. Predlagatelje vlog, ki ne bodo popol-
ne, bo komisija v roku osmih dni od odpira-
nja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v
roku petih dni od prejema obvestila. Nepo-
polne vloge, ki jih predlagatelji v navede-
nem roku ne bodo dopolnili, bodo zavrže-
ne.

8. Vse informacije v zvezi z javnim razpi-
som je možno dobiti na MKGP, Sektor za
razvoj podeželja, kontaktna oseba Suzana
Stražar, tel. št. 061/178-90-60, vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure.

Glej obrazec 1 in 2 – zahtevek za dodel-
itev sredstev za namakanje in osuševanje ali
akumulacije na str. 2183 in 2184

VI. Podeželje in agrarne operacije: iz-
delava predhodnih analiz in investicijsko
tehnična dokumentacija - pror. postavka
2431

A. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepovrat-

nih sredstev za izdelavo predhodnih analiz
in po zakonu potrebne investicijsko tehnič-
ne dokumentacije za izvajanje agrarnih ope-
racij do višine 13,915.320 SIT.

Upravičenci do sredstev po tem razpisu
so fizične in pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost oziroma storitve kme-

tijstva in imajo stalno prebivališče, oziroma
sedež v Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, do-
ločene s tem razpisom.

B. Način vlaganja zahtevkov

1. Vloga mora vsebovati:

a) obrazec 3 “Zahtevek za dodelitev
sredstev za izdelavo investicijsko tehnične
dokumentacije”, ki je sestavni del tega raz-
pisa;

b) podatke o upravičencu, ki vlaga zah-
tevek za finančno intervencijo v kmetijstvu
na obrazcu: “Podatki o kmetijskem gospo-
darstvu” (- možno ga je dvigniti na Kmetijski
svetovalni službi Slovenije ali na Poslovnem
združenju prehrane, g.i.z., Slovenska cesta
54, Ljubljana);

c) Projektno nalogo z opredelitvijo na-
mena investicije, predvidenim obsegom del,
ocenjeno vrednost investicije in predvide-
nim terminskim planom priprave tehnične
dokumentacije;

d) pravne osebe morajo priložiti še izpi-
sek iz sodnega registra, samostojni podjet-
niki pa potrdilo davčne uprave o opravljanju
svoje dejavnosti.

2. Prednost bodo imele vloge, ki bodo
izpolnjevale več naslednjih prednostnih kri-
terijev:

· vloge, ki so sofinancirane s strani lokal-
ne skupnosti;

· vloge z izjavo občine, da je območje
navedene investicije na lokaciji izvajanja pro-
grama celostnega razvoja podeželja in ob-
nove vasi (lokacija CRPOV);

· upravičenci, ki so tržno organizirani pri-
delovalci.

3. Upravičenec lahko pridobi sredstva za
sofinanciranje stroškov predhodnih analiz in
investicijsko tehnične dokumentacije v viši-
ni do 50% vrednosti po izbiri najugodnejše-
ga izvajalca.

C. Prijava na razpis

Vloge s predpisano dokumentacijo z oz-
nako “Javni razpis VI. - ITD, pror. postavka
2431”, morajo prispeti na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljublja-
na, Dunajska 56, 58, do 31. maja 1999 do
14. ure.

E. Obravnava vlog po končanem razpisu

1. Vloge bo obravnavala in pripravila
predloge za sofinanciranje razpisna komisi-
ja, ki jo imenuje minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.

2. Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma
neodobritvi vloge obveščeni pisno s skle-
pom ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v roku 90 dni po izteku razpisne-
ga roka.

3. Sredstva bodo upravičenci koristili na
podlagi sklenjenih pogodb.

4. Pred sklenitvijo pogodbe z mini-
strstvom o dodelitvi sredstev mora upravi-
čenec/vlagatelj predložiti dokazila, da so
bila dela ponujena v delo v skladu s predpisi
(fotokopijo javnega razpisa, zapisnik o odpi-
ranju ponudb, zapisnik o izbiri izvajalca, sk-
lep o izbiri izvajalca ter ponudbo izbranega
izvajalca).

5. Prepozno prispele vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.

6. Predlagatelje vlog, ki ne bodo popol-
ne, bo komisija v roku osmih dni od odpira-
nja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku
petih dni od prejema obvestila. Nepopolne
vloge, ki jih predlagatelji v navedenem roku
ne bodo dopolnili, bodo zavržene.

7. Vse informacije v zvezi z javnim razpi-
som je možno dobiti na MKGP, Sektor za
razvoj podeželja, kontaktna oseba Suzana
Stražar, (tel. št. 061/178-90-60, vsak de-
lovni dan od 9. do 10. ure.

Glej obrazec 3 – zahtevek za dodelitev
sredstev za izdelavo investicijsko-tehnične
dokumentacije na str. 2185

VII. Urejanje podeželja in obnova vasi -
komasacije - pror. postavka 2430

A. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepovrat-

nih sredstev za komasacije za leto 1999 do
višine 31,551.974 SIT;

B. Upravičenec:
Zahtevek vloži komasacijski odbor v ime-

nu lastnikov, njihova skupnost na podlagi
pogodbe ali pravna oseba.

C. Zahtevek mora vsebovati vlogo in do-
kumentacijo k vlogi:

1. Vloga mora vsebovati:
a) podatke o upravičencu (firmo in njen

sedež z registersko osebno številko - ROS,
davčno številko, izpisek iz sodnega regi-
stra, oziroma pogodbo o ustanovitvi skup-
nosti),

b) storitve, za katere uveljavlja sredstva
in

c) ponudbeno vrednost storitev.
2. Dokumentacija k vlogi mora vsebo-

vati:
a) izjavo lastnikov, ki imajo v lasti več kot

80% površin na predvidenem komasacij-
skem območju, da se strinjajo z uvedbo
komasacijskega postopka;

b) pravnomočno odločbo o uvedbi ko-
masacijskega postopka;

c) seznam lastnikov zemljišč s podatki o
površini, parc. št., lastništvu in kulturi, ki jih
imajo v lasti na predvidenem komasacijskem
območju,

d) podatek o povprečnem številu parcel
na hektar na predvidenem komasacijskem
območju;

e) izvleček iz planskega akta lokalne
skupnosti, ki se nanaša na komasacijsko
območje;

f) idejno zasnovo ureditve komasacij-
skega območja, usklajeno z veljavnim pro-
storskim planom in drugimi agrarnimi ope-
racijami;

g) oceno pričakovanih učinkov komasa-
cije,

h) dokazilo, da so bila dela ponujena v
izvedbo v skladu s predpisi,

i) podatke o izbranem izvajalcu in njego-
vo ponudbo (elaborat geodetske izmere mo-
ra biti v obliki, ki je predpisana za nove
zemljiškokatastrske izmere)
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j) soglasje upravičenca, da prevzema
pravice, obveznosti in odgovornosti, ki izha-
jajo iz investitorstva komasacije,

C.3 Vloga in dokumentacija k vlogi mo-
rata biti opremljeni po zaporedju točk, kot
so navedene pod oznako C tega razpisa.

D. Obravnava zahtevkov:

1. Zahtevke bo obravnavala in pripravila
predloge za financiranje razpisna komisija,
ki jo imenuje minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano. Komisija lahko k delu
pritegne ustreznega izvedenca.

2. Vsi pravočasni in popolni zahtevki bo-
do še dodatno ocenjeni na osnovi ocenje-
valnega lista, ki je priloga št. 7 tega javnega
razpisa.

3. Prednost pri dodeljevanju sredstev
bodo imele popolne vloge.

4. Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma
neodobritvi vloge obveščeni pisno s skle-
pom ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v roku 90 dni po izteku razpisne-
ga roka.

5. Sredstva se bodo dodeljena na osno-
vi sklenjene pogodbe.

6. Upravičenec lahko pridobi sredstva za
izvedbo komasacije do 100% predračun-
ske vrednosti.

7. Vsi prepozno prispeli zahtevki se za-
vržejo, neutemeljeni pa se zavrnejo. Predla-
gatelje nepopolnih zahtevkov komisija v ro-
ku osem dni od odpiranja zahtevkov pisno
pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je
pet dni od dneva prejema obvestila. Nepo-
polne zahtevke, ki jih upravičenci v navede-
nem roku ne dopolnijo, se zavržejo.

E. Prednost bodo imeli zahtevki, ki se
nanašajo na:

1. urejanje območij intenzivne kmetijske
proizvodnje, kjer potekajo ali so predvidene
druge kmetijsko ureditvene operacije.

2. urejanje območij v smislu racionaliza-
cije in optimalizacije kmetijske proizvodnje.

3. urejanje območij, kjer so predvideni
projekti CRPOV.

4. območje, kjer ni nerešenih denacio-
nalizacijskih zahtevkov.

F. Rok za vložitev zahtevkov

Vloge s predpisano dokumentacijo z oz-
nako ”Javni razpis št. VII. CRPOV komasa-
cije pror. post. 2430”, sprejema Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljub-
ljana, Dunajska 56-58, najkasneje do 31. 5.
1999, do 14. ure.

G. Informacije

1. Vse informacije v zvezi z razpisom se
lahko dobijo na Sektorju za podeželje, kon-
taktna oseba Metka Cerjak Prijatelj, dipl.
ing. agr., tel. 178- 90-66, od 9. do 10. ure.

(Glej prilogo št. 7 na str. 2186)

VIII. Urejanje podeželja in obnova vasi
- agromelioracije - pror. postavka 1491

A. Predmet razpisa

Predmet razpisa je dodelitev nepovrat-
nih sredstev za agromelioracije za leto 1999
do višine 116,348.088 SIT.

B. 1. Upravičenec
1. Zahtevek vloži melioracijska skupnost

ali pravna oseba v imenu lastnikov kmetij-
skih zemljišč s predvidenega melioracijske-
ga območja ali posamezni lastnik kmetijskih
zemljišč, ki naj bi se urejala.

2. Zahtevke upravičenci iz prejšnje toč-
ke vlagajo v svojem imenu, pooblaščenci
pa v imenu in za račun upravičencev.

B.2. Vsebina vloge in dokumentacija k
vlogi

1. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.

2. Vloga mora vsebovati:
a) podatke o upravičencu

⋅ (za fizične osebe in s.p: ime in prii-
mek, naslov vlagatelja, davčna številka,
EMŠO, številka žiro računa/tekočega raču-
na/hranilne knjižice;

⋅ za poslovne subjekte: firmo in njen
sedež z registersko osebno številko (ROS),
pošta, telefon, davčna številka, številka žiro
računa, ime in priimek zastopnika

b) predračunsko vrednost naložbe z na-
vedbo virov financiranja in rokom realizacije
naložbe;

c) mnenje kmetijske svetovalne službe o
predlagani naložbi;

d) izjavo vlagatelja, da za to agromeliora-
cijo še ni prejel finančnih sredstev iz prora-
čuna MKGP;

e) izjavo o zagotovitvi finančnih sredstev
za tisti del, ki ga finančno ne pokriva MKGP.

3. Dokumentacija k vlogi mora vsebo-
vati:

a) odredbo oziroma odločbo o uvedbi
agromelioracije;

b) pravnomočno odločbo o dovolitvi pri-
glašenih del oziroma pravnomočno gradbe-
no dovoljenje,če gre za poseg v prostor;

c) zemljiško knjižni izpisek, ki ni starejši
od enega leta, za vse parcele na območju
agromelioracije, iz katerega je razvidna tudi
površina parcel. če je prišlo v tem času do
spremembe lasništva, pa še ni prišlo do
vpisa v zemljiško knjigo je potrebno priložiti
overjeno pogodbo.Če upravičenec ni last-
nik zemljišča, mora predložiti kopijo overje-
ne zakupne pogodbe za zemljišča in so-
glasje lastnika, da dovoljuje nameravano na-
ložbo na zemljišču, ki je predmet zakupa;

d) seznam parcel, na katerih se izvaja
agromelioracija, po katastrskih občinah,
lastnikih in vrstah rabe,

e) investicijsko-tehnično dokumentacijo
za izvedbo del (PGD) v skladu z zakonom o
graditvi objekotv (Ur. l. SRS, št. 34/84,
29/86 in Ur. l. RS, št. 40/94, 69/94,
29/95 in 59/96) iz katere je razvidno:

– lokacija naložbe (pregledna situacija v
merilu 1:25000 z vrisom območja, situacijo
v merilu 1:5000, 1:2500 ali 2880 z označi-
tvijo del, ki so predvidena s popisom del,

– pedološko poročilo z gnojilnim načr-
tom za založno gnojenje,

– tehnično rešitev z detajli predvidenih
posegov, popisom del in projektanskim pre-
dračunom;

– investicijski program s prikazom po-
kritja finančne konstrukcije nameravane na-
ložbe po posameznih lastnikih kmetijskih
zemljišč, z navedbo virov financiranja in ter-
minskim planom izvajanja agromelioracij po
fazah del in rokom realizacije naložbe;

f) navedbo širšega razvojnega programa
oziroma projekta, če je naložba vključena
vanj.

4. Vloga in dokumentacija k vlogi morata
biti opremljeni po zaporedju točk, kot so
navedene v B.2. tega razpisa.

B.3. Naknadno zahtevana dokumenta-
cija

1. Pred sklenitvijo pogodbe z MKGP o
črpanju dodeljenih sredstev, mora upravi-
čenec predložiti: dokazila, da so bila dela
ponujena v izvedbo v skladu s predpisi in
pogodbo z izbranim izvajalcem.

C. Obravnava vlog
1. Vloge bo obravnavala in pripravila

predloge za financiranje razpisna komisija,
ki jo imenuje minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano. Komisija lahko k delu
pritegne ustreznega izvedenca.

2. Vse pravočasne in popolne vloge bo-
do ocenjene na osnovi ocenjevalnega lista,
ki je Priloga št. 8 tega razpisa.

3. Prednost pri dodeljevanju sredstev
bodo imele vloge z večjim številom točk.

4. Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma
neodobritvi vloge obveščeni pisno s skle-
pom ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v roku 90 dni po izteku razpisne-
ga roka.

5. Upravičenec lahko pridobi sredstva
do 75% odobrene predračunske vrednosti
naložbe.

6. Naložbe v založno gnojenje in apne-
nje kmetijskih površin ter dostopne poti na
kmetijske površine bo ministrstvo financira-
lo le v primeru, da se bodo dela izvajala
skupaj z drugimi agromelioracijskimi deli.
Financiranje javnih poti je predmet pror. po-
stavke 3804 (kmetijska infrastruktura).

7. Sredstva se bodo dodelila na osnovi
sklenjene pogodbe.

8. Prepozno prispele vloge se zavržejo,
neutememljene pa se zavrnejo. Predlagate-
lje nepopolnih vlog komisija v roku osmih
dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jih
dopolnijo. Rok dopolnitve je pet dni od dne-
va prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki
jih prdlagatelj v navedenem roku ne dopol-
ni, se zavržejo.

D. Rok za vložitev zahtevkov
1. Vloge s predpisano dokumentacijo z

oznako “Javni razpis VIII. CRPOV agrome-
lioracije pror. postavka 1491”, morajo pris-
peti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56,58, do
31. maja 1999 do 14. ure.

E. Informacije
Vse informacije v zvezi z razpisom se

lahko dobijo na Sektorju za podeželje, kon-
taktna oseba: Rupreht Ladislava, telefon
061/178-90-63, vsak delovni dan od 9. do
10. ure.

(Glej prilogo št. 8 na str. 2186)
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PRILOGA 1            (ocenjevalni list )
Celostno urejanje podeželja in obnova vasi  - dokumentacija

A. Ocena vloge po sestavinah                (točke)

Dispozicija projekta - skladnost z uveljavljeno metodologijo

 Usteznost ciljev  0 do 3

 Celostni pristop 0 do 3

 Ustreznost predvidenih metod dela 0 do 3

 Razvojna vizija in  razvojni motiv 0 do 1

 Značilnosti območja

 Izkazane značilnosti, ki nakazujejo več skupnih interesov 0 do 1

 Zaokoroženost in primerna velikost območja 0 do 1

 Potenciali območja 0 do 1

 Druge značilnosti vloge

 Stopnja motiviranosti prebivalstva območja 0 do 3

 Stopnja pripravljenosti za zagon projekta 0 do 1

 Območje spada v občino, ki še nima programov CRPOV  3

Skupaj točk do 20

B.  Mnenje izvedenca                (točke)

Ocena    (od   slabša =1   do   najboljša = 5) do 5

SKUPNA OCENA VLOGE :  največ 25  točk
________________________________
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PRILOGA 2 (ocenjevalni list)
Celostno urejanje podeželja in obnova vasi  - izvedba

A. Ocena vloge po sestavinah    (dobro=4, srednje=3, slabo=2, manjka=1)        (točke)

Pomembnost naložbe za večje število ljudi do 4

Motivacijska vloga naložbe za uresničevanje razvojnega projekta do 4

Vpliv naložbe na nove možnosti stalne ali dodatne zaposlitve do 4

Pomen za kontinuiteto razvojnega projekta (glede na leto uvajanja CRPOV) do 4

Pomen naložbe glede na kmetijske vsebine do 4

Delež lastne udeležbe vaščanov pri naložbi do 4

Vpliv naložbe na popestritev dejavnosti na območju projekta do 4

Skupaj točk do 28

B.  Mnenje izvedenca        (točke)

Ocena    (od   slabša =1   do   najboljša = 5) do 5

SKUPNA OCENA VLOGE :    max. 33     točk
  ________________________________
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PRILOGA 3 (ocenjevalni list)
Celostno urejanje podeželja in obnova vasi  - kmetijska infrastruktura

A. Ocena vloge po sestavinah    (dobro=4, srednje=3, slabo=2, manjka=1)          (točke)

Motivacijska vloga naložbe za uresničevanje razvojnega projekta do 4

Pomen za kontinuiteto razvojnega projekta do 4

Vpliv naložbe na nove možnosti stalne ali dodatne zaposlitve do 4

Pomembnost naložbe za večje število ljudi do 4

Izkazan delež  lastne udeležbe krajanov pri investiciji do 4

Skupaj točk do 20

B.  Mnenje izvedenca          (točke)

Ocena    (od   slabša =1   do   najboljša = 5) do 5

SKUPNA OCENA VLOGE :  največ 25     točk
________________________________

PRILOGA 4 (ocenjevalni list)
Celostno urejanje podeželja in obnova vasi  - vinske ceste

A. Ocena vloge po sestavinah    (dobro=4, srednje=3, slabo=2, manjka=1)          (točke)

Pomembnost naložbe za večje število ljudi do 4

Motivacijska vloga naložbe za uresničevanje razvojnega projekta do 4

Pomen naložbe za učinkovitost trženja ponudbe VTC do 4

Vpliv naložbe na nove možnosti stalne ali dodatne zaposlitve do 4

Pomen za kontinuiteto razvojnega projekta do 4

Vpliv naložbe na popestritev dejavnosti na območju projekta do 4

Skupaj točk do 24

B.  Mnenje izvedenca          (točke)

Ocena    (od   slabša =1   do   najboljša = 5) do 5

SKUPNA OCENA VLOGE :  največ 29     točk
________________________________
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Priloga št. 7                                                                               (ocenjevalni list)

Zap.
št.

Ocena zahtevka glede na prednost točke

1 Urejanje območij kmetijske proizvodnje,
kjer
* potekajo ali so
* uvedene druge kmetijsko ureditvene
operacije: agromelioracije, namakanje in
osuševanje

15
10

2 Urejanje območij, kjer
* potekajo oz. so uvedeni projekti CRPOV 15

3 Urejanje območij v smislu racionalizacije in
optimalizacije kmetijske proizvodnje:
*     >  3 parcel/ha,
*   4 - 6  parcel/ha,
*  7 - 10 parcel/ha,
*   <  11 parcel/ha

0
5
10
15

4 Območje, kjer ni nerešenih
denacionalizacijskih zahtevkov 5

S K U P A J: do  50

Priloga  št. 8                                                                                                   (ocenjevalni list)
A Ocena vloge glede na pripravljenost investicijsko tehnične

dokumentacije
(točke)

1. tehnična dokumentacija (kvaliteta izdelave, tehnične
rešitve, realno prikazan obseg del in stroškov)

2. investicijski program
3. višina lastne udeležbe
4. načrt proizvodnega programa
5. mnenje izvedenca

do 10

do 5
do 3
do 2
do 5

B Ocena vloge glede na prednost
1. naložba je na območju z omejenimi možnostmi za
kmetijsko proizvodnjo:

• gorsko višinsko, kraško območje, strme kmetije

• gričevnato hribovito ter druga območja z omejenimi
dejavniki

• nižinsko območje
2.  naložba je na območju, kjer so uvedene  komasacije
3.  naložba je na območju, kjer potekajo projekti CRPOV
4. naložba ima optimalni gospodarski učinek

do 20

do 10
0
do 20
do 10
do 5

SKUPNA OCENA VLOGE:   največ 80  točk
Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
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Št. 26/99 Ob-3203
Na podlagi določil zakona o raziskovalni

dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in pravilnika
o vzpodbujanju tehnološkega razvoja (Ur. l.
RS, št. 37/94, 39/98 in 61/98) Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljub-
ljana objavlja

javni razpis
za tehnološko razvojne spodbude

gospodarstvu - subvencije dela plač
novim magistrom in doktorjem

znanosti za področje tehnološkega
razvoja

za leto 1999
I. Naziv in sedež uporabnika proračun-

skih sredstev: Ministrstvo za znanost in teh-
nologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

II. Predmet javnega razpisa je subven-
cioniranje dela stroškov plač novih doktor-
jev in magistrov znanosti, ki so v uporab-
niških organizacijah zaposleni na področju
tehnološkega razvoja.

III. Pogoji za dodelitev subvencije: Mini-
strstvo dodeljuje subvencije za pokrivanje
dela stroškov plač novim doktorjem in magi-
strom znanosti pod pogojem, da gre za:

1. zaposlitev doktorja oziroma magistra
znanosti v razvojni enoti uporabniške orga-
nizacije,

ali
2. zaposlitev doktorja oziroma magistra

znanosti na tehnološko-razvojnem področju
v malem ali srednjem podjetju.

IV. Prednost pri dodelitvi subvencije bo-
do imele organizacije, ki:

– imajo status gospodarske družbe,
– zaposlujejo doktorje znanosti,
– ustanavljajo oziroma širijo razvojne

enote oziroma raziskovalne organizacije,
– so razvojno oziroma tehnološko inten-

zivne in razvijajo oziroma uvajajo zahtevne
tehnologije v svojo proizvodnjo,

– ki v večjem obsegu sodelujejo z razi-
skovalnimi organizacijami,

– ki zaradi trenutnih gospodarskih težav
niso v stanju izplačevati dovolj visokih plač
vrhunskim kadrom,

– ki svoj razvoj temeljijo na znanju oziro-
ma na visoki vsebovanosti raziskovalno-raz-
vojnega dela v svojih proizvodih oziroma
storitvah.

V. Vloga na razpis mora vsebovati:
– program tehnološko-razvojnega dela

doktorja oziroma magistra znanosti v letu
1999 (največ 2 strani),

– potrdilo o opravljenem zagovoru dok-
torske oziroma magistrske naloge oziroma
prepis listine o podelitvi naziva,

– pri notarju overjeni prepis listine, iz ka-
tere je razvidno: datum sklenitve delovnega
razmerja in redna zaposlitev pri prijavitelju v
obdobju priprave vloge,

– popolno izpolnjen prijavni obrazec
“NZDZ-99“ in vse priloge, ki so navedene v
razpisni dokumentaciji (navodilo za pripravo
prijave).

VI. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa je 30
milijonov SIT. Ministrstvo bo izbranim upo-
rabniškim organizacijam izplačalo subven-
cijo v predvideni višini 1,250.000 SIT za
doktorje in 1,050.000 SIT za magistre za
celo leto oziroma sorazmerni del glede na
dolžino obdobja zaposlitve v letu 1999.

VII. Pisne vloge z vso potrebno doku-
mentacijo morajo prijavitelji dostaviti v zapr-
tih ovojnicah v vložišče Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana. Na ovojnici naj bo napis: Ne odpiraj!
Vloga na razpis za subvencioniranje dela
plače mladih magistrov in doktorjev. Vloga
mora prispeti na ta naslov ne glede na vrsto
prenosa do vključno 31. avgusta 1999 do
14. ure.

VIII. Komisijsko odpiranje vlog bo 2. sep-
tembra 1999 v sejni sobi 2. nadstr. Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Trg OF
13. Nepravočasnih in nepravilno opremlje-
nih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjeni prijaviteljem. Prijavitelji bodo o spre-
jetju oziroma zavrnitvi vloge v nadaljnjo
obravnavo obveščeni v roku 8 dni po kon-
čanem delu komisije za odpiranje vlog.

IX. O izidu javnega razpisa bodo prijavi-
telji obveščeni do 1. oktobra 1999.

X. Razpisno dokumentacijo lahko zainte-
resirani prijavitelji dvignejo vsak delovni dan
od dneva objave tega javnega razpisa, od
7. do 17. ure na recepciji Ministrstva (vra-
tar), Trg OF 13, Ljubljana. Prijavitelji lahko
razpisno dokumentacijo naročijo tudi pisno
na naslov ministrstva, ali po telefonu
061/178-4626 pri Mojci Koražiji. Razpisna
dokumentacija je na voljo tudi na internetu
na naslovu http://www.mzt.si.

Ministrstvo
za znanost in tehnologijo

Št. 24/99 Ob-3205
Na podlagi sporazuma o sodelovanju

med Ministrstvom za znanost in tehnologijo
ter Mednarodnim centrom za teoretsko fizi-
ko (ICTP) s sedežem v Trstu, zakona o razi-
skovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91) in
pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega in tehnološke-
ga sodelovanja (Ur. l. RS, št. 62/96 in
11/98) Ministrstvo za znanost in tehnologi-
jo Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljublja-
na, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje

znanstveno-raziskovalnih študijskih
bivanj in krajših raziskovalnih štipendij

v okviru znanstvenega sodelovanja
z Mednarodnim centrom za teoretsko

fiziko (ICTP) v akademskem letu
1999/2000

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo Republi-
ke Slovenije, 1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa je: sofinanciranje ra-
ziskovalnega usposabljanja tujih študentov
iz ICTP v Sloveniji z namenom pridobitve
doktorata (2 enoletni štipendiji) ter krajših
raziskovalnih štipendij s trajanjem od 1 do 6
mesecev (2 štipendiji).

3. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– na razpis se lahko prijavijo tuje fizične
osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost
v okviru izobraževalnih ali raziskovalnih pro-
gramov Mednarodnega centra za teoretsko
fiziko (ICTP),

– predlogi se morajo navezovati na razi-
skave, ki potekajo na področjih fizike (teo-
retične fizike, kvantne optike, eksperimen-
talne fizike trdne snovi, fizike tekočih krista-

lov, astrofizike, eksperimentalne fizike os-
novnih delcev, jedrske fizike, fizike nizkih in
srednjih energij, nelinearne dinamike),
skladno s programi znanstvenih izmenjav z
ICTP,

– merilo za izbiro je kvaliteta predloga
programa raziskovalnega dela.

4. Čas izvajanja študijskih bivanj je v dru-
gi polovici koledarskega leta 1999 in v prvi
polovici leta 2000.

5. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je september 1999.

6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 2,700.000 SIT.

7. Vloga na razpis mora vsebovati izpol-
njen obrazec Mednarodnega centra za teo-
retsko fiziko (ICTP) s predlogom programa
za raziskovalno delo na Univerzi v Ljubljani,
na Univerzi v Mariboru ali na Institutu “Jožef
Stefan”.

8. Vloge morajo prispeti na sedež Med-
narodnega centra za teoretsko fiziko (ICTP)
v Trstu, Strada Costiera 11, v Službo za
mednarodne odnose, ali v vložišče Mini-
strstva za znanost in tehnologijo (z oznako -
“Ne odpiraj - vloga za sofinanciranje študij-
skih bivanj in krajših raziskovalnih štipendij v
okviru znanstvenega sodelovanja z Medna-
rodnim centrom za teoretsko fiziko”), Ljub-
ljana, Trg OF 13, do vključno 30. junija
1999 do 12. ure.

9. Pravočasne vloge bo obravnaval
Skupni znanstveni svet za sodelovanje med
Mednarodnim centrom za teoretsko fiziko
(ICTP) in Slovenijo.

10. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, 6. julija
1999.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh od izteka prijavnega roka.

12. Razpisno dokumentacijo lahko kan-
didati dvignejo vsak dan po objavi razpisa
med 9. in 15. uro v prostorih Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg OF,
tel. 178 46 83 (kontaktna oseba ga. Radoj-
ka Verčko), informacije o možnostih za razi-
skovalno delo v Sloveniji na osnovi Memo-
randuma o sodelovanju z ICTP pa so do-
segljive tudi na Internetu na naslovih:

· http://www.ictp.trieste.it
· http://www.fiz.uni-lj.si
· http:/www.camtp.uni-mb.si
· http:/www.ijs.si/ijs.html
13. Vse dodatne informacije v zvezi z

javnim razpisom dobijo interesenti na Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana, v Sektorju za mednarodno
znanstveno in tehnološko sodelovanje (pri
Radojki Verčko).

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-3337
Na podlagi zakona o uporabi sredstev,

pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi
zakona o lastninskem preoblikovanju pod-
jetij (Ur. l. RS, št. 45/95; v nadaljevanju
zakon), pravilnika o pogojih za pridobitev in
dodeljevanje sredstev Sklada za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenske-
ga podeželja in sprememb pravilnika (v na-
daljevanju pravilnik) ter sklepa Vlade RS z
dne 22. 4. 1999 o finančnem načrtu in o
naložbeni politiki sklada v letu 1999 objavlja
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upravni odbor Sklada za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega pode-
želja

četrti javni razpis
za dodeljevanje posojil in jamstev

projektom, ki so namenjeni
skladnejšemu regionalnemu razvoju

in ohranjanju poseljenosti slovenskega
podeželja

I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje po-

sojil in jamstev sklada investitorjem (fizične
osebe, poslovni subjekti in občine) z obmo-
čij , ki se štejejo za demografsko ogrožena
območja v Republiki Sloveniji na podlagi
zadnje objavljene uredbe (Ur. l. RS, št. 19 z
dne 26. 3. 1999), in sicer za posamezne
namene, opredeljene v točkah A, B, C, Č,
D in E tega razpisa.

II. Splošni pogoji, skupni za vse namene
1. Investitor mora predložiti zahtevo za

posojilo oziroma jamstvo na originalnem
obrazcu sklada vrste A (kmetijstvo in dopol-
nilne dejavnosti na kmetijah, posebni pro-
jekti v kmetijstvu), B (gospodarske dejavno-
sti), C (infrastruktura), odvisno od tega, za
katero posojilo oziroma jamstvo se potegu-
je. Vlogi morajo biti priložene priloge in do-
kazila, ki jih zahteva sklad od investitorja in
so navedene na posameznem obrazcu.

2. Investitor mora, če se poteguje za
sredstva do 2 mio SIT, priložiti kratek opis
investicije z osnovnimi podatki o investiciji.

3. Investitor mora, če se poteguje za več
kot 2 mio SIT vlogi priložiti poslovni načrt.

4. Posojilo ali jamstvo je namenjeno za
isti projekt le enkrat, razen če gre za pro-
jekt, za katerega znesek v prvem, drugem
ali tretjem razpisu sklada v letih 1996, 1997
in 1998 skupaj ni presegel 25% investicij-
ske vrednosti. V tem primeru so dodeljena
sredstva klasificirana kot dopolnilna in se
prosilec lahko poteguje za posojilo oziroma
jamstvo še enkrat, če projekt poteka v več
fazah.

5. Za namene, opredeljene v točkah A,
B, C, Č in E lahko kandidirajo tudi investi-
torji, ki projekte izvajajo izven naselij našte-
tih v uredbi, če izhajajo iz že izdelanih pro-
jektov CRPOV in VTC, so vključeni v progra-
me reforme kmetijstva ali izhajajo iz druge-
ga celovitega programa. Na razpis ne
morejo kandidirati prosilci, ki so prejeli sred-
stva po Javnem razpisu za dodeljevanje
sredstev, namenjenih financiranju razvojnih
programov v Posočju (Ur. l. RS, št. 1 z dne
9. 1. 1999).

III. Finančni pogoji, skupni za vse name-
ne

1. Minimalna višina zaprošenih sredstev
je 1 mio SIT.

2. Doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.

3. Posojilo se obvezno zavaruje pri zava-
rovalnici, z vpisom hipoteke na premoženje
ali drugimi oblikami zavarovanja.

4. Posojila do 2 mio SIT investitor pravi-
loma zavaruje pri zavarovalnici.

5. Posojila nad 2 mio SIT investitor pra-
viloma zavaruje z vpisom hipoteke na pre-
moženje ali z drugim, temu instrumentu ena-
kovrednim jamstvom.

6. Črpanje posojila je dokumentarno, z
možnostjo refundacije računov za dela, izvr-

šena v letu 1999 iz lastnih sredstev, vendar
največ v višini 60% dodeljenega posojila.
Prosilec lahko v obliki gotovine porabi naj-
več 20% dodeljenega posojila, a ne več kot
350.000 SIT.

7. Posojila ni mogoče najeti za refinanci-
ranje obstoječih kreditov, najetih pri poslov-
nih bankah, razen kratkoročnih kreditov, na-
jetih po 1. 1. 1999 za namen, za katerega
se daje posojilo in za namen D.

8. Posojila lahko pridobijo prosilci, ki
imajo med viri financiranja zagotovljenih naj-
manj 30% lastnih sredstev.

IV. Pogoji za dodelitev in nameni dode-
ljevanja spodbud

A. Financiranje projektov kmetijstva in
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Razpis za financiranje projektov v kme-
tijstvu in dopolnilnih dejavnostih na kmetijah
objavlja sklad skupaj z Ministrstvom za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano ločeno od
tega razpisa v Kmečkem glasu in Uradnem
listu RS.

Informacije za projekte iz te točke dobijo
prosilci na sedežu sklada v Ribnici, na Mini-
strstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no in pri krajevni enoti Hranilno kreditne
službe Slovenije. Obrazec A za prijavo dobi-
jo prosilci pri krajevni enoti Hranilno kredit-
ne službe Slovenije.

B. Financiranje projektov gospodarskih
dejavnosti

Investitorji so lahko gospodarske druž-
be, samostojni podjetniki in obrtniki, regi-
strirani v Republiki Sloveniji in začetniki (ki
morajo pogoje za opravljanje dejavnosti iz-
polnjevati ob dokončanju investicije), ki bo-
do projekt izvajali v naseljih, naštetih med
demografsko ogroženimi in gorsko-višinski-
mi območji v uredbi.

1. Financiranje gospodarskih naložb; po-
goji:

– delež posojila v finančni konstrukciji je
lahko največ 50% predračunske vrednosti,

– doba vračanja posojila do 8 let,
– obrestna mera TOM + 3%,
– največ dveletni moratorij na odplače-

vanje posojila.
Za namene iz te točke razpisa je okvirno

na voljo 600 mio SIT.
Informacije in obrazec B za prijavo za

projekte iz te točke lahko dobijo prosilci pri
pooblaščenih enotah Abanke v Sloveniji.

C. Premostitveno financiranje infrastruk-
turnih projektov

Investitorji so lahko občine v Republiki
Sloveniji.

1. Premostitveno financiranje infrastruk-
turnih projektov krajev na demografsko
ogroženih in gorsko-višinskih območjih, ki
so vključeni v program CRPOV in VTC ali
kak drug celovit sektorski ali regionalni pro-
gram, ki ga je sklad verificiral in so pogoj za
gospodarsko dejavnost, predvideno v pro-
gramu; pogoji:

– delež posojila je lahko največ 30% pre-
dračunske vrednosti,

– doba vračanja posojila do 2 leti,
– obrestna mera TOM + 3,5%,
– šestmesečni moratorij na odplačeva-

nje posojila,
– garancija občinskega proračuna.
Za namene iz te točke razpisa je okvirno

na voljo 100 mio SIT.

Informacije in obrazec C za prijavo za
projekte iz te točke lahko dobijo prosilci na
sedežu sklada v Ribnici.

Č. Financiranje projektov za izvajanje
programov aktivne politike zaposlovanja

Investitorji so lahko fizične osebe, vklju-
čene v program samozaposlitve na Zavodu
za zaposlovanje in bodo projekt izvajali v
naseljih, naštetih med demografsko ogro-
ženimi in gorsko-višinskimi območji v uredbi
in prosilci v občinah, v katerih je stopnja
brezposelnosti večja kot je povprečje v Re-
publiki Sloveniji.

1. Financiranje projektov, ki izhajajo iz
programov aktivne politike zaposlovanja na
območjih s posebnimi razvojnimi problemi;
pogoji:

– delež posojila v finančni konstrukciji je
lahko največ 50% predračunske vrednosti,

– doba vračanja posojila do 8 let,
– obrestna mera TOM + 3%,
– največ dveletni moratorij na odplače-

vanje posojila.
Za namene iz te točke razpisa je okvirno

na voljo 100 mio SIT.
Informacije za projekte iz te točke lahko

dobijo prosilci na sedežu sklada v Ribnici in
na Območnih enotah Zavoda za zaposlova-
nje.

D. Dodeljevanje jamstev za projekte na
območjih s posebnimi razvojnimi problemi

1. Sklad dodeljuje jamstva investitorjem,
ki izpolnjujejo pogoje za katerokoli točko iz
točk A, B, C, Č in E imajo podpisano po-
godbo z banko o dodelitvi posojila in ne
morejo pridobiti drugega jamstva zaradi ne-
gativnih vplivov trga nepremičnin na območ-
jih s posebnimi razvojnimi problemi.

Za namene iz te točke razpisa je okvirno
na voljo 500 mio SIT.

Informacije za projekte iz te točke lahko
dobijo prosilci na sedežu sklada v Ribnici.

E. Financiranje posebnih projektov v
kmetijstvu

Razpis za financiranje posebnih projek-
tov v kmetijstvu objavlja sklad skupaj z Mini-
strstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano ločeno od tega razpisa v Kmečkem
glasu in Uradnem listu RS.

Informacije za projekte iz te točke dobijo
prosilci na sedežu sklada v Ribnici, na Mini-
strstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no in na krajevni enoti Hranilno kreditne
službe Slovenije.

V. Merila za izbor
1. Sklad bo pri presoji projektov upošte-

val kriterije iz 10. člena zakona in sicer:
– ohranitev realne vrednosti dodeljenih

sredstev,
– donosnost (profitabilnost) projekta, za

katerega se dodeljujejo sredstva,
– finančno konstrukcijo projekta, za ka-

terega se dodeljujejo sredstva (obseg last-
nih sredstev investitorja namenjenih financi-
ranju projekta, obseg in vrsta drugih virov
financiranja),

– razvojna naravnanost projekta, za ka-
terega se dodeljujejo sredstva (uvajanje no-
vih tehnologij, inovacij, nastopanje na novih
tržiščih, odpiranje novih delovnih mest),

– boniteta pravne osebe, kateri se do-
deljujejo sredstva (sposobnost nuditi ustrez-
ne inštrumente zavarovanja vračila dodelje-
nih sredstev).
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2. Prednost pri izbiri bodo imeli projekti:

– ki bodo zbrali večje število točk po
vrednotenju, izvedenem na podlagi kriteri-
jev točke V.1.,

– ki so sestavni del celovitih razvojnih
programov,

– ki se izvajajo v obmejnih območjih Re-
publike Slovenije,

– ki so v gorsko-višinskih območjih,

– ki so že pridobili sredstva na razpisu
sklada in potrebujejo nova (dodatna) sredst-
va za dokončanje investicije.

3. Vloge, ki ne bodo zbrale potrebnega
števila točk za posamezne namene in vlo-
ge, ki ne bodo dopolnjene v roku, bodo
zavrnjene. Vloge, ki bodo prispele prepoz-
no, vloge, ki bodo prispele, ko bodo sredst-
va že porabljena in vloge, ki ne bodo vsebo-
vale originalnega obrazca in poslovnega na-
črta, bodo zavržene.

4. Sklad lahko prispele vloge brez so-
glasja prosilca prerazporedi v ustrezno ka-
tegorijo. Sklad s sklepom o dodelitvi sred-
stev odloča tudi o pogojih za določitev po-
sameznega posojila, v primerih, ko razpis
omogoča razpon ali kombinacijo različnih
virov. V primeru, da gre za kombinacijo raz-
ličnih virov se ti koristijo praviloma propor-
cionalno.

VI. Vsebina vloge

1. Originalni obrazec vloge.

2. Opis investicije (posojilo, ki ni višje od
2 mio SIT).

3. Poslovni načrt (posojilo, ki je višje od
2 mio SIT).

4. Dokazila o poravnanih davkih in pris-
pevkih (za samostojne podjetnike in obrato-
valnice).

5. Izpolnjen in potrjen obrazec BON 1 in
BON 2 za gospodarske družbe.

6. Registracijske listine družbe, obrtno
dovoljenje za obratovalnice oziroma prigla-
sitvena listina za samostojne podjetnike.

7. Odločba pristojnega organa o izpolje-
vanju pogojev za opravljanje dejavnosti (ra-
zen za začetnike).

8. Zemjiškoknjižni izpisek (ki ni starejši
od 1 meseca), če bo posojilojemalec zava-
roval posojilo z vpisom zastavne pravice na
nepremičnini.

9. Ustrezno dovoljenje za gradnjo, izda-
no na prosilca (za novogradnjo in dogradi-
tev objekta), priglasitev del ali nakupna po-
godba.

10. Bilanca stanja in bilanca uspeha za
zadnji dve leti poslovanja oziroma podatki o
poslovanju v zadnjih dveh letih.

11. Potrdilo o vključitvi v program samo-
zaposlitve pri namenih Č.

VII. Rok in način prijave
1. Rok za prijavo je:
a) za namene iz točk A in E opredeljen v

skupnem razpisu sklada in Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

b) za namene iz točke B do vključno 15.
6.1999,

c) za namene iz točk C, Č in D do pora-
be namenskih sredstev oziroma do vključno
31. 10. 1999.

Sklad bo v tekočem mesecu enakovred-
no obravnaval vse popolne vloge C, Č in D,
ki bodo prispele do 15. v mesecu.

2. Prosilci pošljejo svoje vloge na na-
slov: Sklad za regionalni razvoj in ohranja-
nje poseljenosti slovenskega podeželja,
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica (tel.
061/861-953), in sicer na posebnih obraz-
cih sklada, ki jih lahko kupijo od 10. maja
1999 dalje na pooblaščenih enotah Aban-
ke in Hranilno kreditne službe oziroma na
sedežu sklada.

3. Posojilojemalci, ki jim bodo sredstva
odobrena, bodo sklenili posojilno pogodbo
z Abanko Ljubljana za namene, opredeljene
v točkah B, C in Č. Abanka bo posojiloje-
malcu obračunala stroške sklepanja pogod-
be (manipulativne stroške) in stroške vode-
nja posojila, ki jih bo poravnal sklad . Stroški
zavarovanja posojila bremenijo posojiloje-
malca.

4. Sklad lahko zahteva od prosilca tudi
dodatno dokumentacijo. Sklad lahko na svo-
je stroške preverja dokumentacijo oziroma
naroči strokovno mnenje o projektu.

5. O dodelitvi sredstev bo odločal uprav-
ni odbor sklada na predlog strokovnih komi-
sij. Odločitev upravnega odbora je dokonč-
na. Sklad bo v 15 dneh po odločitvi dostavil
prosilcem sklep o odločitvi.

6. Sklad bo spremljal namensko porabo
sredstev pri investitorju. Če bo sklad ugoto-
vil, da sredstva niso bila uporabljena za na-
men, za katerega so bila dodeljena ali da je
bilo posojilo izdano na podlagi neresničnih
podatkov, ima pravico takoj zahtevati od in-
vestitorja vračilo v enkratnem znesku. Inve-
stitor bo moral vrniti sredstva s pripadajoči-
mi zamudnimi obrestmi za obdobje od dne-
va nakazila dalje po zakonu o predpisani
meri zamudnih obresti in temeljni obrestni
meri (Ur. l. RS, št. 45/95) ter po odredbi o
načinu obračunavanja zamudnih obresti (Ur.
l. RS, št. 14/92).

Sklad za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti

slovenskega podeželja, d.o.o.,
Ribnica

Št. 279/99 Ob-3273

Javni razpis
za sofinanciranje informativno

komunikacijskih in izobraževalnih
dejavnosti nevladnih organizacij

v Sloveniji v zvezi z evropsko unijo
in slovenskim vključevanjem v EU

1. V okviru vladnega programa obvešča-
nja slovenske javnosti o EU želi Urad vlade
za informiranje (v nadaljevanju Urad), Slo-
venska 29, Ljubljana, s tem povabilom spod-
buditi nevladne organizacije v Sloveniji za
dejavno informiranje slovenske javnosti in
izobraževanje lastnega članstva o EU in slo-
venskem vključevanju v EU.

2. Urad bo na podlagi tega razpisa in
skladno s kriteriji, opredeljenimi v 7. točki
sofinanciral različne informativno komunika-
cijske in izobraževalne aktivnosti nevladnih
neprofitnih organizacij v Sloveniji (kot npr.
izdajanje publikacij, organiziranje okroglih
miz, konferenc, izobraževalnih seminarjev
za lastno članstvo, organiziranje različnih
promocijskih in drugih dogodkov, ki želijo v
javnosti opozarjati na posamezne vidike slo-
venskega vključevanja v EU).

Urad bo sofinanciral informativno komu-
nikacijske in izobraževalne aktivnosti, ki bo-
do obravnavale različne vidike delovanja in
politik EU, izkušnje iz držav članic EU na
različnih področjih, pozitivne in negativne
posledice slovenskega članstva v EU, mož-
ne alternative in vse drugo, kar bo služilo
boljšemu informiranju, razumevanju teh za-
dev v slovenski javnosti in spodbujalo javno
razpravo.

3. Urad k sodelovanju vabi nevladne, ne-
profitne organizacije iz Slovenije (kot npr.
združenja, fondacije, ustanove, društva,
zbornice, sindikate, itd.).

4. Urad bo sofinanciral aktivnosti nevlad-
nih organizacij, ki se bodo začele junija
1999 in bodo končane do 31. decembra
1999.

5. Urad ima za sofinanciranje dejavnosti
nevladnih organizacij na podlagi tega javne-
ga razpisa v letu 1999 na razpolago ca. 15
milijonov SIT.

6. Organizacije, ki se bodo prijavile na
ta razpis, morajo v svoji vlogi predložiti:

– vsebinsko razdelan predlog informa-
tivno komunikacijskih oziroma izobraževal-
ne aktivnosti,

– navedbo ciljnih javnosti, ki jim je aktiv-
nost namenjena,

– ime nosilca in sodelavcev projekta ter
njihove reference,

– finančno konstrukcijo projekta, izjavo
o zagotovitvi drugih virov financiranja ter iz-
javo o višini sofinanciranja iz proračunskih
sredstev, če je projekt sofinanciran iz prora-
čuna,

– predlog višine sredstev, ki naj bi jih
zagotovil Urad,

– dokazila o statusu nevladne in nepro-
fitne organizacije.

7. Urad bo pri dodeljevanju sredstev
upošteval naslednja merila:
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– informacijsko komunikacijski oziroma
izobraževalni pomen oziroma domet projek-
ta z vidika doseganja predlaganih ciljnih jav-
nosti in z vidika predvidene animacije javne
razprave,

– zagotovilo, da bo projekt realiziran in
da ima zagotovljenih vsaj 50% finančnih
sredstev iz drugih virov,

– dosedanje izkušnje predlagatelja pri iz-
vedbi podobnih projektov.

8. Projekti, ki jih bo Urad sofinanciral,
lahko prejmejo sredstva v višini do 50% ce-
lotne vrednosti projekta.

9. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na
naslov Urada vlade za informiranje, Ljublja-
na, Slovenska 29, prispele do vključno do
31. maja 1999.

10. Organizacije, ki se bodo odzvale na
ta razpis, bodo o odločitvi Urada obvešče-
ne do 20. junija 99.

11. Z organizacijami, ki jih bo Urad na
podlagi tega razpisa sofinanciral, bo Urad
sklenil ustrezne pogodbe.

12. Dodatne informacije, oziroma poja-
snila lahko zainteresirani dobijo pri Matjažu
Keku, tel. 178-26-20.

Urad Vlade RS za informiranje

Ob-3387

Na podlagi 3. člena zakona o zagotavlja-
nju sredstev za realizacijo temeljnih razvoj-
nih programov obrambnih sil Republike Slo-
venije v letih 1994-2003 (Ur. l. RS, št.
13/94), Ministrstvo za gospodarske dejav-
nosti in Ministrstvo za obrambo objavlja

ponovni javni razpis
za zbiranje ponudb za proti dobave

I. Namen in predmet razpisa
Z zakonom o zagotavljanju sredstev za

realizacijo temeljnih razvojnih programov
obrambnih sil Republike Slovenije v letih
1994-2003 (Ur. l. RS, št. 13/94), bodo
zagotovljena proračunska sredstva za nave-
dene namene. Realizacija programov obse-
ga tudi proti dobave blaga, proizvedenega v
Republiki Sloveniji.

Predmet tega javnega razpisa je zbiranje
stalne ponudbe za proti dobave blaga in
storitev, proizvedenega v Republiki Slo-
veniji.

Namen razpisa je zagotovitev stalne po-
nudbe proti dobav z novimi izvoznimi posli
in poslovnimi povezavami.

II. Pogoji za udeležbo na razpisu
Razpis je javen in je namenjen proizvod-

nim in storitvenim podjetjem, ki so zaintere-
sirana za realizacijo proti dobav blaga in
storitev na tujih trgih.

III. Kriteriji za presojo izbire podjetji za
realizacijo proti dobav blaga in storitev:

– ustvarjanje novih poslovnih povezav in
vključitev v globalne gospodarske tokove;

– struktura izvoza podjetja po državah in
druge oblike poslovanja s tujino;

– poslovna uspešnost in mednarodna
konkurenčnost podjetja;

– vrednost nameravanih proti dobav;

– najmanj 50% posla je slovenskega po-
rekla.

IV. Postopek presoje za izbiro

Podjetja, ki so zainteresirana za proti do-
bave blaga in storitev pozivamo, da se prija-
vijo na razpis z naslednjo zahtevano doku-
mentacijo:

1. naziv, sedež ponudnika,

2. opis posla, ki ga predlaga ponudnik,

3. vrednost posla,

4. rok izvršitve izvoza.

Prijave morajo biti napisane v sloven-
skem in angleškem jeziku.

Obvezna dokazila o izpolnjevanju kriteri-
jev:

– poslovno poročilo in revidirana bilanca
uspeha za preteklo leto,

– druga dokazila po lastni presoji s kate-
rimi se dokazuje primernost ponudnika za
izvajanje proti dobav (struktura izvoza po
državah, razpolaganje s kapacitetami za pro-
izvodnjo, število zaposlenih, kooperantska
mreža, reference, razvojni plani za prihod-
nje leto),

– izjava o slovenskem deležu porekla po-
sla,

– prospektni material v slovenskem in
angleškem jeziku.

Na javnem razpisu izbrana podjetja, ki
bodo realizirala proti dobave blaga in stori-
tev, bodo imela prednost pri obravnavi pri
drugih javnih razpisih na Ministrstvu za gos-
podarske dejavnosti in pri obravnavi v okvi-
ru Slovenske izvozne družbe.

Med prednostne ponudnike pri proti do-
bavah bomo šteli tiste, ki bi se s proti doba-
vami lahko vključili v druge razvojne progra-
me, kot so zaposlovanje, prestrukturiranje
proizvodnje, izboljšanja kapitalske struktur
ali organizacije ponudnika.

V. Rok za prijavo in odpiranje prijav

Rok prijav časovno ni omejen.

Prijave naj podjetja pošljejo na naslov:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kot-
nikova ul. 5, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojni-
ci z oznako “Javni razpis – proti dobave, ne
odpiraj”.

VI. Z objavo tega javnega razpisa prene-
ha veljavnost javnega razpisa pod št. 21/95,
Ob-973, objavljen v Uradnem listu RS, št.
26/95.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
in Ministrstvo za obrambo

Ob-3216

Zavod za planiranje in igradnjo Celje ob-
javlja na podlagi 47. člena zakona o stavb-
nih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97)

javni razpis
za oddajo komunalno urejenega
stavbnega zemljišča za izgradnjo

objektov obrtnih, servisnih, trgovskih in
ostalih dejavnosti:

– parc. št. del 2572, 253/1, 256/2,
257/4, del 260, 229/6, 237, 233, 234,
240/1, 241, 242, 244/1, 243, 247/1,
251/1, 250, 249, 252, 256/1, 257/1,
259, 274, 275, del 276, del 277, 278,
281 in 264 k.o. Teharje, s skupno površino
ca. 15.000 m2.

Zazidalni pogoji so razvidni v proj. št.
0707/97 (Ur. l. RS, št. 75/98). Zemljišča
se lahko odda v celoti ali v delih, vendar z
minimalno površino 1/3 kompleksa, lahko
pa tudi manjšo površino, če se bo vklapljala
v programsko zasnovo objektov, ki se bo
izdelala, če bo zemljišče oddano po delih.
Parcelacija zemljišča se bo izdelala na pod-
lagi programskih zasnov objektov.

Cena stavbnega zemljišča je izračunana
na dan 31. 3. 1999 in znaša:

– odškodnina za stavbno zemljišče
6.107,40 SIT/m2 funkcionalnega zemljiš-
ča,

– stroški opreme stavbnega zemljišča
7.367,40 SIT/m2 funkcionalnega zemljišča
do meje kompleksa po ZN.

Zemljišče je opremljeno z vodovodnim,
kanalizacijskim, plinoomrežjem, cestnim in
PTT omrežjem do meje kompleksa ZN.

V gornji ceni ni zajeta odškodnina za
spremembo namembnosti kmetijskega zem-
ljišča, prav tako niso zajeti prispevki za pri-
ključitev na naprave individualne komunal-
ne rabe ter komunalna oprema znotraj kom-
pleksa, ki ga določa ZN, ker bo zemljišče
oddano večim investitorjem, ki se obračuna
po dejanskih stroških, glede na funkcional-
no zemljišče posameznega investitorja.
Obračun teh stroškov se opravi z aneksom
k osnovni pogodbi.

2. Cena zemljišča in sorazmerni del
stroškov za pripravo in opremljanje stavbne-
ga zemljišča se valorizira (v skladu z indek-
som rasti cen industrijskih izdelkov pri proi-
zvajalcih Republike Slovenije – pomožna
proizvodnja gradbenega materiala, ki ga
vsak mesec objavlja Zavod Republike Slo-
venije za statistiko) na dan sklenitve pogod-
be.

3. Rok plačila stavbnega zemljišča in
stroškov urejanja je 30 dni po podpisu po-
godbe o oddaji predmetnega zemljišča.

4. Rok za sklenitev pogodbe o oddaji
stavbnega zemljišča je 30 dni po pravno-
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močni odločitvi komisije za oddajo stavbne-
ga zemljišča.

5. Rok za pričetek gradnje je v letu
1999, rok za dokončanje pa v letu 2000.

6. Davek na promet nepremičnin plača
uspeli investitor in se obračuna samo od
vrednosti zemljišča na podlagi odločbe
DURS.

7. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo ali v zaprti ovojnici oddajo v 15
dneh po objavi tega razpisa na naslov: Za-
vod za planiranje in izgradnjo Celje, Trg celj-
skih knezov 9, z oznako za javni razpis.

Ponudbi priložite:
a) potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša

5% od izračunane vrednosti glede na povr-
šino investitorjeve ponudbe in mora biti na-
kazana na ŽR Zavoda za planiranje in iz-
gradnjo Celje, št. 50700-630-8010105.
Neuspelemu ponudniku bomo le-to vrnili v
8 dneh po končanem javnem razpisu, uspe-
lemu pa poračunali pri plačilu cene zemljiš-
ča po pogodbi o oddaji. Če uspeli ponudnik
ne sprejme pogodbe, varščina zapade,

b) idejno-programska zasnova objekta,
c) potrdilo o državljanstvu za fizične ose-

be oziroma izpise iz sodnega registra za
pravne osebe. Ponudnik, ki uspe na javnem
razpisu, sklene z Zavodom za planiranje in
izgradnjo Celje pogodbo o oddaji zemljišča
v 8 dneh po sprejetju sklepa komisije.

Prednost ima investitor:
– ki kupi večjo površino,
– ki ponudi višjo ceno,
– ki se bo s svojo ponudbo najboljše

vkljapljal v programsko zasnovo objektov.
8. Pravočasno prispele in vsebinsko us-

trezne ponudbe bo obravnavala Komisija za
oddajo stavbnih zemljišč pri Zavodu za pla-
niranje in izgradnjo v roku 10 dni, po prete-
ku razpisnega roka ter o izboru obvestila
vse ponudnike, ki se bodo nanj prijavili.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo pri Zavodu za planiranje
in izgradnjo Celje, tel. št. 484-822 int. 352.

Zavod za planiranje in izgradnjo Celje
Komisija za oddajo stavbnih zemljišč

Občine Celje

Št. 1/99-2 Ob-3276

Na podlagi 11. člena odloka o gospo-
darskih javnih službah v Občini Lendava in o
izvajanju gospodarskih javnih služb (Uradni
list RS, št. 11/98) je župan Občine Lenda-
va sprejel sklep, da objavi

ponovni javni razpis
za dodelitev koncesije

I. Koncesija bo dodeljena za izgradnjo in
upravljanje brezžične kabelske televizije.

Dodeljevala se bo najmanj za dobo 20
let in sicer od leta 1999 naprej, za celotno
območje Občine Lendava.

II. Na razpis se lahko prijavi družba, ki:
1. je registrirana za dejavnost telekomu-

nikacije, radijsko in TV dejavnost in izdaja-
nje časopisov in periodik,

2. da ima status kabelskega operaterja,
3. da je usposobljen za izvajanje v slo-

venskem in madžarskem jeziku.
III. Koncesionar pridobi koncesijo pod

pogoji, da:
– zagotovi lastna sredstva za izgradnjo

brezžične kabelske televizije,
– zagotovi pokritje brezžične kabelske

televizije v 85% gospodinjstev občine,
– omogoči uvedbo internega kanala,
– omogoči za koncedente brezplačno in-

formiranje občanov.
IV. Pisni prijavi je treba priložiti:
– potrjeno dokazilo o registraciji družbe

(izpis iz sodnega registra),
– dovoljenje za izvajanje televizijske de-

javnosti,
– investicijski projekt za izgradnjo infra-

strukturnih objektov,
– finančna konstrukcija izgradnje in obra-

tovanja (elaborat),
– podatke o predvidenem številu upo-

rabnikov storitev ter cenik stroškov upravlja-
nja in vzdrževanja.

V. Prijave je treba poslati v zaprti ovojnici
s pripisom: “Prijava na ponovni razpis za
dodelitev koncesije“ na naslov: Občina Len-
dava, Trg Ljudske pravice 5, Lendava. Rok
prijave je 15 dni od dneva objave tega razpi-
sa.

VI. O izbiri koncesionarja izda občinska
uprava v osmih dneh po izteku roka za prija-
vo ustrezno upravno odločbo.

VII. Z izbranim bo sklenjena koncesijska
pogodba najpozneje do 30. 6. 1999.

Občina Lendava

Št. 007/99 Ob-3296

Razpis
za sodelovanje bank pri kreditiranju

enot malega gospodarstva
1. Predmet razpisa je sodelovanje bank

pri oblikovanju kreditnega potenciala za kre-
ditiranje enot malega gospodarstva na pod-
lagi namensko vezanih depozitov.

2. Pogoji za pripravo na razpis: na razpis
se lahko prijavijo banke in njihove poslovne
enote s sedežem na območju UE Lendava,
katerih komitenti so samostojni podjetniki in
gospodarske družbe, ki v skladu z določili
zakona o gospodarskih družbah izpolnjuje-
jo merila za majhne družbe oziroma obrato-
valnica samostojnih podjetnikov in imajo se-
dež na območju UE Lendava.

3. Merila za izbiro sodelujočih bank:
– obrestovanje namensko vezanih depo-

zitov po obrestni meri min TOM + 0% in
sproščanje depozitov v sorazmerju z zneski
odplačanih kreditov vsake tri mesece,

– multipliciranje sredstev namensko ve-
zanih depozitov s količnikom min. 2,

– dodeljevanje dolgoročnih kreditov eno-
tam malega gospodarstva po obrestni meri
maks. TOM + 4% in z odplačilno dobo min.
3 leta,

– dodeljevanje kratkoročnih kreditov
enotam malega gospodarstva po obrestni
meri maks. TOM + 3% in z odplačilno dobo
maks. 1 leto.

Prednost pri izbiri bodo imele banke, ki
bodo ponudile najugodnejše pogoje sode-
lovanja za kreditiranje.

4. Vsebina in trajanje razpisa.
Iz ponudbe, sestavljene v skladu z merili

iz 3. točke morajo biti razvidni tudi stroški
obdelave in odobravanja kreditov.

Zainteresirane banke naslovijo ponudbo
za sodelovanje s predloženimi pogoji za kre-
ditiranje enot malega gospodarstva v roku
10 dni po objavi razpisa v Uradnem listu
RS, na naslov: Razvojni sklad Lendava, Par-
tizanska 9, 9220 Lendava, z oznako: “Ne
odpiraj – Prijava na razpis“!

Javno odpiranje ponudb bo dne 12. 5.
1999, ob 10. uri v prostorih Razvojnega
sklada Lendava, Partizanska 9, v Lendavi.

5. Dodatne informacije lahko dobite na
sedežu Razvojnega sklada Lendava oziro-
ma po telefonu 069/789-360.

Razvoji sklad Lendava

Ob-3271

Javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniško

izolacijskih del za izgradno III. faze
poslovnega objekta Jerovšek

Computers
1. Naročnik: Jerovšek Computers Brez-

nikova 17, Domžale.
2. Predmet razpisa: III. faza poslovnega

objekta Jerovšek Computers Breznikova
17, Domžale.

3. Okvirna vrednost: ca. 90,500.000
SIT.

4. Rok izvedbe: pričetek del junij 1999:
končanje del december 1999 oziroma v
210 koledarskih dneh po uvedbi v delo in
podpisu pogodbe.

5.Merila za izbor najugodnejšega ponud-
nika so naslednja:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,
– reference na področju predmeta raz-

pisa,
– ostale ponujene ugodnosti.
6. Dvig razpisne dokumentacije: ponud-

niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
proti plačilu 30.000 SIT z virmanom, splo-
šno položnico na račun 50120-601-75319,
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Objave
delniških družb

Poziv

Št. 4/99 Ob-3391
Uprava delniške družbe Terme Kranjska

Gora, d.d., na podlagi 10. člena statuta
družbe s tem javnim naznanilom poziva pod-
jetje DAR TAR ALP, d.o.o., Podbreg 15a,
4280 Kranjska Gora in zasebnika Hrovat
Janeza, Podkoren 5a, 4280 Kranjska Gora,
da vplačata drugo četrtinko vložka v denarju
za prevzete delnice, in sicer do vključno 8.
5. 1999, na način, kot je bilo s posebnim
dopisom naslovnikoma sporočeno.

Terme Kranjska Gora, d.d.
uprava

Odkupi poslovnih deležev družb

Ob-3319
Vizija, družba za upravljanje investicijskih

skladov, d.o.o., Novo mesto, Novi trg 11, v
imenu DPB Vizije, pooblaščene investicij-
ske družbe, d.d., Novo mesto, katero uprav-
lja v skladu s pogodbo o upravljanju, sklad-
no s 465. členom zakona o gospodarskih
družbah, objavlja, da je DPB Vizija, poob-
laščena investicijska družba, d.d., Novo me-
sto, dne 16. 4. 1999 pridobila 5122 delnic
Tiskarne Novo mesto, d.d., Vavpotičeva 12,
Novo mesto, tako da ima od tega dne v lasti
več kot četrtino delnic te delniške družbe.

Vizija, d.o.o., Novo mesto

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Popravek
Ob-3218

V objavi sklica skupščine družbe IBE,
d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring,
Hajdrihova 4, Ljubljana, objavljene v Urad-
nem listu RS, št. 27 z dne 16. 4. 1999, je
pri predlogu dnevnega reda pomotoma iz-
padla 6. točka dnevnega reda, ki se glasi:

6. Sklep skupščine o oblikovanju
sklada lastnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep o oblikovanju sklada lastnih del-
nic.

Objavljena 6. točka dnevnega reda
postane 7. točka dnevnega reda.

IBE, d.d.
uprava

Dopolnitev

Ob-3321
Na zahtevo PID-ov Maksima 1, d.d.,

Maksima 2, d.d., in Maksima 3, d.d., v zve-
zi z 286. členom zakona o gospodarskih
družbah se dopolni dnevni red

skupščine družbe
Opekarna Novo mesto, d.d., Zalog 21,

Novo mesto,
ki bo dne 18. 5. 1999 na sedežu družbe

in kot je bil objavljen 10. 4. 1999 v Urad-
nem listu RS.

Navedeni dnevni red se za obstoječo
četrto točko dopolni z naslednjo novo toč-
ko:

Oblikovanje sklada lastnih delnic:
Predlog sklepa: družba oblikuje sklad

lastnih delnic, in sicer iz neobveznih rezerv
v znesku 10% kapitala za namene iz 240.
člena zakona o gospodarskih družbah.

Namen dopolnitve dnevnega reda je ob-
likovanje sklada lastnih delnic.

Razlog za dopolnitev dnevnega reda je
dopustitev možnosti upravi družbe, da druž-
ba Opekarna Novo mesto kupi lastne delni-
ce, in sicer iz neobveznih rezerv v znesku
10% kapitala za namene iz 240. člena za-
kona o gospodarskih družbah.

Ob-3380
V skladu z določili 465. člena zakona o

gospodarskih družbah, obveščamo javnost
ter delničarje, upnike in poslovne partnerje
družbe Drogerija, d.d., Ljubljana, Ulica Mi-
lana Majcna 12, da je družba G-TRADE,
d.o.o., Celje, Mariborska 17, postal večin-
ski lastnik navedene družbe.

G-TRADE, d.o.o.

Ob-3405
Skladno s 465. členom ZGD družbi PID

ZVON ENA, d.d., Slovenska 17, Maribor in
PID ZVON DVA, d.d., Slovenska 17, Mari-
bor, sporočata, da imata skupaj v lasti več
kot četrtinski delež družbe Toplice Dobrna,
d.d., Dobrna 51, Dobrna.

PID ZVON ENA, d.d.
PID ZVON DVA, d.d.

Stališče uprave družbe: ob prehodu na
DDV se v družbi pričakuje poslabšanje lik-
vidnosti, zaradi česar družba ne bo mogla
odkupovati lastnih delnic, saj bi to ogrozilo
uspešnost poslovanja. Zato menimo, da čas
za oblikovanje sklada lastnih delnic ni pri-
meren.

Opekarna Novo mesto, d.d.

Št. 18/99 Ob-3219
Integral AP Tržič, d.d., Predilniška 1, Tr-

žič, uprava družbe na podlagi 5.5. točke
statuta družbe sklicuje

4. skupščino delničarjev,

ki bo dne 4. 6. 1999 v Hotelu Bor –
Grad Hrib, Hrib 4/a, 4205 Preddvor (mala
dvorana), ob 11. uri.

Za sejo skupščine predlagam naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina je sklepčna,
potrdi se predlagani dnevni red.

2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje se predsednika

in preštevalca glasov po predlogu uprave,
na seji je navzoč vabljeni notar in člani NS.

3. Obravnava in potrditev letnega poro-
čila o poslovanju za leto 1998 in ocena
možnosti razvoja v letu 1999, skupaj s po-
ročilom revizijske družbe in mnenjem NS.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju za leto 1998 in ocena možnosti
razvoja v letu 1999, skupaj s poročilom re-
vizijske družbe in mnenjem nadzornega sve-
ta.

4. Predlog o uporabi dobička iz leta
1998.

Predlog sklepa: dobiček v višini
139.569 SIT se razporedi v rezervni sklad
družbe.

5. Predlog o uporabi Sklada lastnih del-
nic.

Predlog sklepa:
– oblikuje se sklad lastnih delnic, in si-

cer za namene iz prve in šeste alinee prve-
ga odstavka 240. člena ZGD,

– skupni nominalni znesek delnic, pridob-
ljenih za namene iz prve in tretje alinee prve-
ga odstavka 240. člena ZGD, skupaj z drugi-
mi lastnimi delnicami družbe, ne bo presegal
vrednosti 10% osnovnega kapitala.

6. Predlog sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa:
– dopolni se statut družbe, in sicer tako,

da se dejavnost družbe razširi z naslednjo
dejavnostjo: 74.60 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje;

– priglasitev spremembe v sodnem regi-
stru in morebitnih omejitev pri opravljanju
dejavnosti opravi uprava, ko družba izpol-
njuje pogoje za opravljanje dejavnosti.

7. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog NS se za

revidiranje računovodskih izkazov za leto
1999 imenuje revizijska družba Podboršek,
k.d., iz Ljubljane.

Delničarje pozivamo, da vse svoje pred-
loge in pripombe za spremembo dnevnega
reda skupščine, v skladu s statutom druž-
be, dostavijo upravi podjetja v pismeni obli-
ki, najkasneje v 12 dneh po objavi sklica
skupščine.

ali gotovino na blagajni podjetja vsak delov-
nik od 8. ure do 12. ure, v prostorih Jerov-
šek Computers, d.o.o., Breznikova 17,
Domžale.

7. Oddaja ponudb: razpisne ponudbe je
potrebno oddati v roku petnajst dni po tej
objavi do 12. ure na naslov: Jerovšek Com-
puters, d.o.o., Breznikova 17, Domžale.

8. Odpiranje poudb: odpiranje ponudb
bo opravila komisija prvi delavni dan po po-
teku roka za oddajo ponudb. Odpiranje po-
nudb ne bo javno.

O rezultatih odpiranja bodo ponudniki
pismeno obveščeni, najkasneje v 30. dneh
po roku za oddajo ponudb.

9. Informacije in ostalo: v zvezi z postop-
kom lahko dobite informacije na tel.
061/714-975 pri Zinki Jerovšek dipl. ek., v
zvezi s tehničnim delom pa na tel.
061/1621-055, pri Andreju Girandonu inž.
gr.

Pomanjkljivih in prepozno prispelih po-
nudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
smatrala kot nepopolne.

Investitor si pridržuje pravico, da ob mo-
rebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim
ponudnikom ne skelne pogodbe.

Jerovšek Computers, d.o.o.
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Gradivo: celotno gradivo je delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja Integral AP
Tržič, d.d., Predilniška c. 1, 4290 Tržič, in
sicer vsak delovni dan med 9. in 13. uro, pri
Dragici Stojakovič.

Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaš-
čenci ali zastopniki.

Udeležba na skupščini ali uresničevanje
glasovalne pravice sta pri tistih delničarjih,
ki niso pooblastili finančne organizacije ali
niso pristopili v združenje delničarjev, pogo-
jena s prijavo upravi družbe najkasneje 3
dni pred skupščino.

Člani nadzornega sveta se lahko udele-
žijo skupščine tudi, če niso delničarji.

Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, se opravi nova seja skupščine
naslednji dan ob isti uri, v istem kraju in z
istim dnevnim redom, na kateri se veljavno
odloča, ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Integral AP Tržič, d.d.
nadzorni svet

uprava

Ob-3221
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 44. točke statuta delniš-
ke družbe, začasna uprava sklicuje

1. skupščino delničarjev
Turistično podjetje Turizem in

rekreacija Bled, d.d., Cesta svobode
13, Bled,

ki bo v četrtek, 3. junija 1999 ob 11. uri,
v prostorih Restavracije Bistro Grand hotela
Toplice na Bledu, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Začasna uprava in začasni nadzorni svet
dajeta predlog sklepa: skupščina imenuje
organe skupščine po predlogu začasne
uprave.

2. Informacija o lastninskem preobliko-
vanju.

Začasna uprava in začasni nadzorni svet
dajeta predlog sklepa: informacija o lastnin-
skem preoblikovanju po poročilu začasne
uprave se vzame na znanje.

3. Informacija o poslovanju v 1998 in
elementih poslovnega načrta za 1999.

Začasna uprava in začasni nadzorni svet
dajeta predlog sklepa: informacija o poslo-
vanju v 1998 in elementih poslovnega načr-
ta za 1999 po poročilu začasne uprave se
vzame na znanje.

4. Spremembe statuta.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet

dajeta predlog sklepa: sprejmejo se spre-
membe statuta po predlogu začasne upra-
ve.

5. Imenovanje revizorja.
Začasni nadzorni svet daje predlog skle-

pa: za revizorja računovodskih izkazov za
1999 se imenuje KPMG, d.o.o., Slovenija,
Dunajska 21, Ljubljana.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Začasni nadzorni svet daje predlog skle-

pa: izvolijo se člani nadzornega sveta po
predlogu začasnega nadzornega sveta.

7. Sejnine članov nadzornega sveta.
Začasna uprava in začasni nadzorni svet

dajeta predlog sklepa: članom nadzornega

sveta se izplačajo nagrade po predlogu za-
časne uprave.

Gradivo za skupščino, vključno s tek-
stom predloženih sprememb statuta, je del-
ničarjem na vpogled v recepciji kampa Zaka
na Kidričevi 11 na Bledu, vsak delovnik od
9. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, ki bodo v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica, na naslov Kidriče-
va 11, 4260 Bled, bodo objavljeni na način
kot ta oglas.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic oznake A, B, C, E in G ter njihovi poob-
laščenci in zastopniki pod pogojem, da naj-
manj tri dni pred skupščino, upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarji bodo sklepe k točkam dnev-
nega reda od 1. do 3. in 5. do 7. sprejemali
z navadno večino oddanih glasov na skupš-
čini. Sklep k 4. točki predlaganega dnevne-
ga reda bo sprejet z večino najmanj treh
četrtin pri sklepanju zastopanega osnovne-
ga kapitala.

Delničarji glasujejo osebno, po zastop-
niku ali po pooblaščencu na podlagi glasov-
nice, ki jo sprejmejo ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo mora biti pisno.

Dvorana bo odprta eno uro pred pričet-
kom zasedanja.

Če skupščina ob 11. uri ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne, tj. 3.
junija 1999 ob 12. uri, v istem prostoru. Na
ponovnem zasedanju skupščina odloča, ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Turizem in rekreacija Bled,
turistično podjetje, d.d., Bled

predsednik začasne uprave

Ob-3222
Na podlagi 35. člena statuta družbe FMR

Holding, Družba pooblaščenka, d.d., skli-
cujem

1. redno skupščino
družbe FMR Holding, d.d.,

ki bo dne 8. junija 1999 ob 15. uri, v
prostorih Kolektor, d.o.o., na Vojkovi 10 v
Idriji.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predlagano

vodstvo skupščine.
2. Poslovno poročilo za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-

ročilo za leto 1998, skupaj z revizijskim po-
ročilom.

3. Predlog za delitev dobička.
Predlog sklepa: dobiček poslovnega le-

ta 215,725.000 SIT se razporedi tako, da
se del v višini 52,880.520 SIT nameni za
izplačilo dividend, del v višini 20,030.800
SIT za sklad lastnih delnic, preostanek v
višini 140,813.680 SIT pa ostane nerazpo-
rejen.

4. Ustanovitev sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih

delnic za namene iz 240. člena ZGD v višini
50,000.000 SIT.

5. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v nadzorni svet družbe

se imenujejo: Nataša Luša, Miloš Kermav-
nar in Bojan Sever.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov družbe za leto 1999 se imenu-
je revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.

Gradivo za objavljeni dnevni red je na
voljo delničarjem na sedežu družbe vsak
dan od 10. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci, ki bodo svojo
udeležbo napovedali pismeno vsaj tri dni
pred skupščino.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 15.30, z istim dnevnim
redom, v istih prostorih, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

FMR Holding, d.d.
direktor

Št. 11/99 Ob-3223
Na podlagi 25. člena statuta družbe Pro-

fin, družba za gospodarjenje, d.d., Vrhnika,
Tržaška 28, nadzorni svet sklicuje

redno skupščino družbe,

ki bo 1. 6. 1999 ob 16. uri, v poslovni
stavbi Liko, Verd 100a, Vrhnika.

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Sprejem poročila za leto 1998, s po-

slovnimi usmeritvami za leto 1999.
3. Delitev dobička.
4. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
1. Izvolijo se delovna telesa skupščine

in ugotovi sklepčnost.
2. Sprejme se poročilo za leto 1998, s

poslovnimi usmeritvami za leto 1999.
3. Sprejme se predlagana delitev dobič-

ka.
4. Imenuje se revizor.
Gradivo za skupščino je na vpogled na

sedežu družbe. Na skupščino so vabljeni
delničarji ali njihovi pooblaščenci. Udele-
ženci se identificirajo z osebnim dokumen-
tom.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne ob 16.30, v
istih prostorih.

Profin, d.d., Vrhnika
predsednik nadzornega sveta

Št. 023689 Ob-3224
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 7.3. točke statuta druž-
be Obrtnik Škofja Loka, d.d., sklicujem

5. sejo skupščine
družbe Obrtnik Škofja Loka, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 7. junija 1999 ob

12. uri, v upravi družbe, Blaževa ulica 3,
Škofja Loka.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupš-
čine in imenovanje notarke.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
imenuje Pokorn Rado, za preštevalko gla-
sov pa Stanonik Tatjano. Seji bo prisostvo-
vala notarka Braniselj Erika.
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2. Poročilo o poslovanju družbe za leto
1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poročilo o poslovanju družbe za leto 1998,
skupaj z mnenjem nadzornega sveta.

3. Sklep o kritju izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

mnenjem nadzornega sveta se sprejme
predlagani sklep o kritju izgube za leto
1998.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

mnenju nadzornega sveta se sprejme pred-
log sklepa o oblikovanju sklada lastnih del-
nic.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled v upravi družbe
vsak delovni dan od dneva objave sklica do
pričetka skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 12.30, v istem prostoru.
Takrat bo skupščina veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Vse delničarje oziroma njihove pooblaš-
čence, ki se nameravajo udeležiti skupšči-
ne, prosim, da svojo udeležbo predhodno
najavijo v upravi družbe, in sicer najkasneje
do petka, 4. junija 1999.

Obrtnik, d.d.
direktor

Št. 47/99 Ob-3225
Na podlagi 40. člena statuta družbe

Zdravilišče Atomske Toplice, d.d., uprava
družbe sklicuje

III. sejo skupščine,
ki bo dne 31. 5. 1999 ob 11. uri, v

poslovnih prostorih družbe v Podčetrtku,
Zdraviliška cesta 24, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine in izvoli predsedujo-
čega skupščine in verifikacijsko komisijo v
sestavi predsednika in dveh preštevalcev
glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila družbe za

leto 1998 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa uprave: sprejme se letno

poročilo družbe za leto 1998 po predlogu
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta ter mnenjem revizijske družbe za
leto 1998.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in kritju
izgube za leto 1998.

V letu 1998 je bila izkazana izguba v
višini 613,191.527 SIT, katera se pokrije v
sorazmernem deležu iz rezerv v višini
303,511.403 SIT in revalorizacijskega po-
pravka rezerv v višini 309,680.124 SIT.

Ugotovljena izguba se pokrije v predla-
gani obliki po stanju na dan 1. 1. 1999.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1999

skupščina imenuje KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzpo-
stavitve evidenc in morebitnega prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Zdravilišče Atomske Toplice
uprava družbe

Ob-3220
Na podlagi tretjega člena sedmega

poglavja statuta družbe Goriški vodovodi
d.d., Cesta 25. junija 1B, Kromberk – Nova
Gorica vabi začasna uprava družbe delni-
čarje na

1. sejo skupščine družbe
ki bo v Novi Gorici, 1. 6. 1999, s pričet-

kom ob 12. uri na sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje organov skup-
ščine.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep:

– za predsednika skupščine se imenuje
Matjaž Logar,

– za preštevalca glasov se imenujeta
Matjaž Košir in Jože Bajuk,

– notarka na skupščini bo Eva Lučovnik
iz Nove Gorice.

2. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju podjetja.

3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: za revizorja družbe za poslovni leti 1998
in 1999 se imenuje revizijska družba EOS
Revizija d.o.o., Družba za revidiranje, Ljub-
ljana.

4. Seznanitev s poslovanjem družbe v
obdobju poslovnih let 1993 do 1997.

5. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka za obdobje poslovnih let 1993 do 1997.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: dobiček iz poslov-
nih let 1993 do 1997, ki skupaj z revalori-
zacijo znaša 21,918.968,36 SIT, ostane
nerazporejen.

6. Sprejem sprememb stauta.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep: sprejmejo se spre-
membe statuta v predlagani vsebini.

7. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se sprej-
me sklep: oblikuje se sklad lastnih delnic v
višini 10% osnovnega kapitala z namenom
zmanjašanja osnovnega kapitala, kot to dolo-
ča 240. člena ZGD. Vir za oblikovanje sklada
lastnih delnic so proste rezerve družbe.

8. Imenovanje članov NS.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: ugotovi se, da preneha mandat članom
začasnega nadzornega sveta. Za člane nad-
zornega sveta se imenujejo:

– Špacapan Črtomir,
– Mužič Franc,
– Murovec Slava Katerina,
– Gorjup Vodopivec Nevenka.
9. Obravnava in sprejem sklepa o do-

ločitvi višine sejnine za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave se sprejme naslednji sklep: članom
nadzornega sveta pripada za njihovo delo
sejnina v višini 20.000 SIT neto na sejo za
člana nadzornega sveta in 30.000 SIT neto
na sejo za predsednika nadzornega sveta.
Sejnino se usklajuje z rastjo cen življenjskih
potrebščin od dneva sprejema tega sklepa.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki in pooblaščenci.

Delovno gradivo skupaj s besedilom
predlaganih sprememb statuta bo po objavi
sklica skupščine na vpogled na sedežu druž-
be do seje skupščine vsak delovni dan od
10. do 12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13. uri. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

Goriški vodovodi, d.d.
Nova Gorica

začasna uprava družbe

Ob-3226
Na podlagi 27. člena statuta družbe Ni-

grad, javno komunalno podjetje, d.d., Mari-
bor, direktor družbe sklicuje

5. skupščino delniške družbe
Nigrad, javno komunalno podjetje, d.d.,

Maribor,
ki bo v ponedeljek 31. 5. 1999 ob 10.

uri v dvorani Zagrebška cesta 30, Maribor z
naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in potrdi predlagani dnevni red.

2. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov. Seji skupščine
bo prisostvoval-a vabljena notarka.

Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1998.

Predlog sklepa: na predlog direktorja
družbe in na podlagi mnenja nadzornega
sveta se sprejme letno poročilo za leto
1998.

4. Obravnava in odločanje o sklepu o
delitvi dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
pozitivnega mnenja nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep, da se razporedi
revalorizirani preneseni dobiček iz leta 1996
izkazan v poslovnih knjigah na dan 1. 1.
1999, in sicer.

1. Za izplačilo dividend delničarjem v
skupnem znesku 77,148.050 SIT od tega:

– iz izkazanega prenesenega dobička v
znesku 65,598.986,92 SIT in

– iz revalorizacijskega popravka prene-
senega dobička v znesku 11,549.063 SIT.

2. Za povečanje rezerv družbe v skup-
nem znesku 100,000.000 SIT od tega:

– 85,030.000 SIT iz prenesenega do-
bička,

– 14,970.000 SIT iz revaloriziranega po-
pravka prenesenega dobička.

3. Preostanek revaloriziranega dobička
iz leta 1996, 1997 in dobiček iz leta 1998
ostane nerazporejen.

5. Informacija predsednika nadzornega
sveta o delu nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se informacija
predsednika nadzornega sveta o delu nad-
zornega sveta.

6. Obravnava in sprejem sprememb ter
dopolnitev statuta delniške družbe Nigrad,
d.d., Maribor.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta v predloženi vse-
bini.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-

zorja za leto 1999 se imenuje revizijska
družba Valuta, d.o.o., Maribor.

8. Pridružitev Nigrad, javno komunalno
podjetje, d.d., Maribor v družbo Aquasy-
stems, d.o.o., Maribor.

Predlog sklepa: družba Nigrad, javno ko-
munalno podjetje, d.d., Maribor, vstopi kot
družbenik v že ustanovljeno družbo Aquasy-
stems gospodarjenje z vodami, d.o.o., s
sedežem v Mariboru, Prešernova ul. 4/I.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavnico osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najka-
sneje 3 dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzpo-
stavitve evidenc. Velika dvorana bo odprta
45 minut pred začetkom zasedanja skupšči-
ne. Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje v istem
prostoru.

Skupščina bo takrat odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak

delovni dan v pisarni Splošno kadrovske
službe, od 10. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi družbe v sed-
mih dneh od objave sklica.

Nigrad, d.d., Maribor
nadzorni svet

direktor družbe

Ob-3227
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 32. člena statuta družbe
ČZP Večer, d.d., Maribor, Svetozarevska
14, sklicujem

5. skupščino delniške družbe
ČZP Večer, d.d.,

ki bo dne 1. 6. 1999 ob 11. uri na
sedežu družbe ČZP Večer, d.d., Maribor,
Svetozarevska ulica 14/IV, soba 414.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je

na njej zastopanih toliko delnic, da skupšči-
na lahko zaseda.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine –
predsednika in dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: skupščina izvoli na pred-
log uprave in nadzornega sveta za predsed-
nika skupščine Slavka Vizoviška in za pre-
števalki glasov Zoro Fleisinger in Marjano
Vobovnik Leljak.

3. Sprejem dnevnega reda 5. skupšči-
ne.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
lagani dnevni red.

4. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1998 in poročila o delu nadzorne-
ga sveta za leto 1998 ter delitev nerazpore-
jenega dobička za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme na
predlog uprave in na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta poročilo za leto
1998.

Skupščina sprejme poročilo o delu nad-
zornega sveta za leto 1998.

a) Za izplačilo udeležbe v dobičku – divi-
dende po zaključnem računu za leto 1998
se razporedijo.

– preneseni čsiti dobiček iz leta 1996 v
znesku 40,484.793,02 SIT,

– revalorizacijski popravki čistih dobič-
kov iz prejšnjih let v znesku 3,036.359,50
SIT,

– del nerazporejenega čistega dobička
za leto 1998 v znesku 41,701.539,48 SIT.

b)  na delnico se izplača dividenda v bru-
to znesku 333 SIT. Dividenda bo izplačana
od 7. 6. 1999 dalje.

c) Del čistega dobička iz leta 1998 v
znesku 74,811.240,15 SIT se s 1. 1. 1999
razporedi v nerazporejeni dobiček.

č) Preneseni čisti dobiček iz leta 1996 v
znesku 40,484.793,02 SIT, revalorizacij-
ski popravki čistih dobičkov iz prejšnjih let v
znesku 3,036.359,50 SIT in del nerazpo-
rejenega čistega dobička iz leta 1998 v zne-
sku 41,701.539,48 SIT se od 1. 1. 1999
do dneva izplačila revalorizirajo z indeksom
cen življenjskih potrebščin.

5. Obravnava in imenovanje pooblašče-
nega revizorja za leto 1999.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina imenuje revizijsko hišo PriceWa-
terhouseCoopers, d.d., Ljubljana, da opra-
vi revizijo poslovanja družbe za leto 1999.

6. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predlog sprememb in do-
polnitev statuta delniške družbe ČZP Večer,
d.d., Maribor, v predloženem besedilu.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Do izplačila dividende je upravičen del-

ničar, ki je lastnik delnic, evidentiranih pri
Klirinško depotni družbi na dan 20. 5. 1999.
Dividende bodo izplačane od 7. 6. 1999
dalje.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih bodo na dan 20. 5. 1999
delnice delniške družbe ČZP Večer, d.d.,
vknjižene v delniški knjigi družbe, ki se vodi
v centralnem registru pri Klirinško depotni
družbi, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas traja-
nja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.

Skladno z določili 32. člena statuta druž-
be lahko pravico do udeležbe na skupščini
in glasovalno pravico uresničujejo delničar-
ji, ki bodo sami ali po zakonitih zastopnikih
ali pooblaščencih pisno prijavili udeležbo
na skupščini upravi družbe najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine (do 12. ure 29.
5. 1999) v tajništvu uprave delniške družbe
ČZP Večer, v Mariboru, Svetozarevska 14,
ter hkrati deponirali pisna dokazila o poob-
lastitvi in zakonitem zastopanju, če niso
shranjena na sedežu družbe.

Morebitne nasprotne predloge naj delni-
čarji pošljejo upravi družbe v enem tednu
po objavi sklica skupščine, da jih po 288.
členu zakona o gospodarskih družbah ob-
javi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne,
1. 6. 1999 ob 12. uri v istih prostorih. Po
ponovnem sklicu bo skupščina veljavno od-
ločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Zaradi čimbolj nemotenega poteka za-
sedanja skupščine pozivamo udeležence,
da se pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine zglasijo v sprejemni pisarni pri
preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasoval-
ne lističe, ki so vstopnica za udeležbo na
skupščini.

Gradivo za sejo skupščine, celoviti pred-
logi sklepov za vsako točko dnevnega reda
in predlog sprememb in dopolnitev statuta,
ter ostalo gradivo in druge informacije so
delničarjem na vpogled v tajništvu delniške
družbe ČZP Večer, d.d., Svetozarevska 14,
Maribor, vsak delovnik med 9. in 12. uro.

ČZP Večer, d.d.,
direktor
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Št. 1475/99 Ob-3228
V skladu s 7.6. točko statuta Ljubljan-

skega urbanističnega zavoda, d.d., sklicu-
jem

5. skupščino delniške družbe
Ljubljanski urbanistični zavod, d.d.,
ki bo v četrtek, 10. junija 1999 ob 16.30

v prostorih Ljubljanskega urbanističnega za-
voda, d.d., Ljubljana, Vojkova 57.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev predsednika skupšči-
ne, določitev preštevalcev glasov, imenova-
nje notarja za sestavo notarskega zapisni-
ka.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
delničarjev.

Izvoli se predlagani predsednik skupšči-
ne, preštevalca glasov in notar.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega

sveta se izvolita predlagana kandidata. Man-
dat začne teči 28. 9. 1999.

4. Poslovno poročilo za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-

ročilo za leto 1998 skupaj s finančnim po-
ročilom, poročilom revizijske družbe in mne-
njem nadzornega sveta.

5. Delitev dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev dobička.
6. Imenovanje revizijske družbe za revi-

zijo poslovanja za leto 1999 in plačilo za
opravljeno revizijo poslovanja za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
log za imenovanje revizijske družbe za revi-
zijo poslovanja za leto 1999 in odobri plači-
lo za opravljeno revizijo za leto 1998.

7. Plačilo članom nadzornega sveta za
leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
višina nagrade za leto 1998 predsedniku in
članoma nadzornega sveta.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Opomba: predlagatelja vseh usklajenih

predlogov sta uprava in nadzorni svet.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko

dnevnega reda in gradivo, ki sklepe obraz-
laga ter druge informacije, so delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja pri g. Uršič,
vsak delovnik od 10. do 12. ure v dneh od
3. 5. do 14. 5. 1999.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni z
obrazložitvijo in vloženi 7 dni po objavi tega
sklica, na sedežu družbe. Uprava bo o ute-
meljenih predlogih sprejela svoja stališča in
bo o spreminjevalnih predlogih najpozneje
12 dni po sklicu skupščine obvestila imen-
ske delničarje.

Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji sami ali po svojih pooblaščencih
oziroma zakonitih zastopnikih. Zastopnik
oziroma pooblaščenec se mora pred
skupščino izkazati s pisnim pooblastilom.

Vsaka delnica velja en glas.
Pooblastila za zastopanje na skupščini

je potrebno deponirati na sedežu delniške
družbe vsaj tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine. Vsak delničar ali njegov poob-
laščenec mora najaviti svojo udeležbo na
skupščini najpozneje tri delovne dni pred

zasedanjem skupščine v pisni obliki. Prosi-
mo udeležence, da se prijavijo v sprejemni
pisarni skupščine pol ure pred začetkom
zasedanja. V sprejemni pisarni so se najav-
ljeni udeleženci dolžni podpisati v seznam
udeležencev ter prevzeti glasovalne lističe,
ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini in druga gradiva.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Ljubljanski urbanistični zavod, d.d.,
direktor

Ob-3229
Na podlagi 10.2. člena statuta uprava

borzno posredniške hiše Moja delnica, d.d.,
Ljubljana, Tržaška 132, vabi delničarje na

5. sejo skupščine
Moja delnica, d.d., Ljubljana,

ki bo 9. 6. 1999 ob 12. uri v dvorani
hotela Ilirija – pritličje, Trg Prekomorskih
brigad 4, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti. Uprava otvori
skupščino in ugotovi kvorum za zasedanje
skupščine.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov in notarja.

Predlog sklepa: potrdi se predlog upra-
ve in nadzornega sveta.

3. Ugotavljanje sklepčnosti.
4. Seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa: potrdi se predlog upra-

ve in nadzornega sveta.
5. Revidirano letno poročilo za leto

1998.
Mnenje nadzornega sveta: potrdi se

predlog uprave.
Predlog sklepa: potrdi se predlog upra-

ve.
6. Uporaba dobička.
Mnenje nadzornega sveta: potrdi se

predlog uprave.
Predlog sklepa: potrdi se predlog upra-

ve.
7. Razrešitev člana NS in vstop namest-

nika kot novega člana.
Predlog sklepa: potrdi se predlog NS.
8. Pobude in vprašanja.
Udeležba na skupščini: skupščine se

lahko udeležijo delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki. Za udeležbo na
skupščini se fizične osebe izkažejo z oseb-
nim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še
z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščen-
ci morajo pisno pooblastilo dostaviti družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
mora biti ves čas trajanja pooblastilnega raz-
merja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničijo delničarji, njihovi poob-
laščenci in zastopniki, ki so vpisani v del-
niški knjigi na dan 4. 6. 1999. Pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo
družbi najkasneje tri dni pred sejo skupšči-
ne. Pozivamo udeležence, da se ob priho-
du na skupščino pol ure pred začetkom
seje prijavijo pred vhodom v dvorano z oseb-
no izkaznico ali drugim identifikacijskim do-
kumentom, s podpisom potrdijo svojo pri-

sotnost na skupščini in prevzamejo glaso-
valne lističe.

Gradivo: gradivo za skupščino je na vpo-
gled vsak delovni dan od 10. do 12. ure pri
Tanji Benedik v prostorih družbe.

Predlogi delničarjev: vabljene prosimo,
da svoje morebitne nasprotne predloge k
posameznim točkam dnevnega reda ali
predloge glede dnevnega reda glede kate-
rih želijo, da so o njih pravočasno seznanje-
ni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.

Ponovno zasedanje skupščine: če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepč-
na, nastopi polurni odmor, po katerem se
skupščina ponovno sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Moja delnica, d.d., Ljubljana
uprava

Št. 61/99 Ob-3230
Uprava in nadzorni svet delniške družbe

Kemofarmacija Ljubljana, sklicujeta

5. skupščino delniške družbe,

ki bo dne 2. junija 1999 ob 10. uri v
prostorih Kemofarmacije d.d., Cesta na Br-
do 100 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine:
a) izvolitev predsednika skupščine,
b) izvolitev verifikacijske komisije,
c) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa:
1a) za predsednika skupščine se izvoli

Bojan Pečenko,
1b) v verifikacijsko komisijo se izvolijo:

aa) predsednik komisije: Janez Ožura,
bb) član komisije: Boris Stojanov,
cc) član komisije: Blaž Zalar.

1c) za sestavo zapisnika bo skupščini
prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

2. Letno poročilo družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo družbe za leto 1998.
3. Razdelitev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: čisti dobiček družbe za

leto 1998 v višini 1.183,477.881,46 SIT
se razporedi na:

– za dividende 450,000.000 SIT,
– nagrade članom nadzornega sveta

5,400.000 SIT,
– nerazporejeni dobiček v višini

728,077.881,46 SIT.
Dividende pripadajo delničarjem, ki so

vpisani v delniško knjigo na dan skupščine
in se izplačajo delničarjem najkasneje do
31. 7. 1999.

4. Imenovanje finančnega revizorja druž-
be za poslovno leto 1999.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1999 se imenuje revizijska družba
KPMG iz Ljubljane.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: zaradi izteka mandata

dosedanjim članom nadzornega sveta se za
nove člane nadzornega sveta, ki nastopijo
mandat z dnem 14. 12. 1999, izvolijo:

1. mag. Vojmir Urlep, mag. farm.
2. Bogdan Pušnik, dipl. ek.
3. Igor Matičič, dipl. ek.
4. Stojan Potočnik, dr. vet. med.
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Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu družbe
v prostorih Kemofarmacije d.d. Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, vsak delovni dan v ted-
nu med 10. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščen-
ci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno
ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in
sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu v dvorano. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno
in mora biti pred ali ob sklicu predloženo
družbi.

V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
ob času sklica, bo ponovno zasedanje
skupščine družbe istega dne ob 12. uri na
mestu prvega sklica. Ob ponovljenem skli-
cu skupščina veljavno odloča, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vljudno prosimo vse delničarje oziroma
njihove zastopnike, da svojo udeležbo na
skupščini predhodno pisno priglasijo v taj-
ništvu družbe do ponedeljka, 31. 5. 1999.

Kemofarmacija, d.d. Ljubljana
predsednik uprave,

predsednik nadzornega sveta

Ob-3231
Na podlagi 9.3. točke statuta delniške

družbe Iskraemeco, merjenje in upravljanje
energije, d.d., Kranj, Savska loka 4 sklicu-
jem

6. skupščino delniške družbe
Iskraemeco, d.d., Kranj,

ki bo v sredo, 9. junija 1999 ob 12. uri v
sejni sobi poslovne stavbe družbe v Kranju,
Savska loka 4.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih

organov.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
3. Seznanitev skupščine o izvolitvi čla-

nov nadzornega sveta, predstavnikov zapo-
slenih.

4. Letno poročilo o poslovanju v letu
1998.

5. Predlog sklepa o uporabi čistega do-
bička za poslovno leto 1998.

6. Predlog razporeditve prenešenega či-
stega dobička iz leta 1995 in del iz leta
1996 za delež v dobičku.

7. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: za predsedu-

jočega skupščine se izvoli dr. Jože Mencin-
ger, v komisijo za štetje glasov pa Viktor
Šmid in Irena Fajfar kot preštevalca glasov
in Dušan Stanjko kot predsednik komisije.

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notar Vojko Pintar iz Kranja.

K 2. točki dnevnega reda: na podlagi po-
ročila komisije za štetje glasov predsedujoči
skupščine ugotovi sklepčnost skupščine.

K 3. točki dnevnega reda: skupščina je
seznanjena, da je svet delavcev na 2. seji
dne 19. 10. 1998 izvolil člane nadzornega
sveta, predstavnike zaposlenih, in sicer Iz-
toka Novaka, Marjana Gašperlina, Marka
Roškarja in Jožeta Petka.

K 4. točki dnevnega reda: sprejme se
predlagano letno poročilo o poslovanju v
letu 1998.

K 5. točki dnevnega reda: čisti dobiček
za poslovno leto 1998 v višini
442,829.255,83 SIT ostane v celoti neraz-
deljen.

K 6. točki dnevnega reda: za izplačilo
delničarjem se razdeli nerazdeljeni čisti do-
biček iz preteklih let v skupnem znesku
138,000.000 SIT, pri čemer predstavlja:

– nerazdeljeni čisti dobiček iz leta 1995
znesek 25,507.064,71 SIT,

– del nerazdeljenega čistega dobička iz
leta 1996 znesek 71,366.338 SIT in

– pripadajoči revalorizacijski popravek
kapitala znesek 41,126.597,29 SIT.

Dividenda se izplača v 90 dneh po skle-
pu skupščine.

K 7. točki dnevnega reda: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve sta-
tuta.

K predlogom sklepov pod točkami 4, 5
in 6 je nadzorni svet družbe podal pozitivno
mnenje, ostale predloge sklepov pa sta po-
dala uprava in nadzorni svet.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Vsaka delnica daje delničarju pravico do
enega glasu na skupščini. Za sprejem skle-
pa pod 7. točko dnevnega reda je potrebna
večina najmanj treh četrtin pri sklepanju za-
stopanega osnovnega kapitala, pri sklepih k
preostalim točkam dnevnega reda pa večina
oddanih glasov delničarjev (navadna večina).

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi ra-
zumno utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Uprava in nadzorni svet bosta o morebitnih
predlogih sprejela svoja stališča najkasneje
dvanajst dni po sklicu skupščine in o tem
obvestila delničarje z objavo na enak način,
kot je objavljen ta sklic.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še šte-
vilo glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Pooblastilo mora biti ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. V primeru organizirane-
ga zbiranja pooblastil mora biti le-to sestav-
ljeno skladno z zakonom o prevzemih.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki morajo svojo udeležbo na skupšči-
ni v pisni obliki prijaviti upravi družbe najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Člani uprave in nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji.

Gradivo za skupščino in predlog spre-
memb in dopolnitev statuta je vsak delovni
dan od 10. do 12. ure na vpogled v tajniš-
tvu družbe v Kranju, Savska loka 4.

Delničarje prosimo, da pridejo na
skupščino vsaj 30 minut pred začetkom za-
sedanja, s podpisom potrdijo svojo prisot-
nost in prevzamejo glasovnice za glasova-
nje na skupščini. Za udeležbo na skupščini
se delničarji in pooblaščenci izkažejo z
osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki
pa še z izpiskom iz sodnega registra.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne, tj. 9. 6. 1999
ob 13. uri v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Iskraemeco, d.d., Kranj
predsednik uprave - generalni direktor

Ob-3297
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe skli-

cuje uprava Alpine, d.d., Žiri,
6. sejo skupščine delniške družbe

Alpine, d.d., Žiri,
ki bo v četrtek, 3. junija 1999 ob 13. uri

v Sindikalni dvorani Alpine, Strojarska ul. 2,
Žiri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev predsednika
skupščine, dveh preštevalcev glasov in no-
tarja v vlogi zapisnikarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvolijo se predlagani predsed-
nik skupščine, dva preštevalca glasov in no-
tar v vlogi zapisnikarja.

2. Povečanje osnovnega kapitala druž-
be z izdajo  novih delnic ter izključitev pred-
nostne pravice dosedanjih delničarjev.

Predlog sklepa:
– Osnovni kapital družbe Alpina, tovarna

obutve, d.d., Žiri v sedanji višini
1.647,750.000 SIT se poveča za
320,000.000 SIT na skupaj
1.967,750.000 SIT z izdajo 32.000 novih
navadnih imenskih delnic z nominalno vred-
nostjo 10.000 SIT vsaka, po emisijski vred-
nosti vsake nove delnice 11.000 SIT, ozna-
čene s serijskimi številkami od 164.776 do
196.775. Najnižji znesek, ki mora biti vpla-
čan ob nakupu delnic znaša 352,000.000
SIT.

Povečanje kapitala iz 1. točke se izvrši in
nove delnice izdajo na naslednji način in
pod naslednjimi pogoji:

Firma izdajatelja: Alpina, tovarna obutve,
d.d., Žiri.

Vrsta in razred novih dlenic: navadne
imenske delnice z glasovalno pravico, brez
omejitev. Vsaka delnica daje njenemu imet-
niku pravice, določene s statutom družbe
za ostale navadne že izdane delnice druž-
be.

Skupna nominalna vrednost izdaje novih
delnic: 320,000.000 SIT.

Emisijska vrednost izdaje novih delnic:
352,000.000 SIT.

Način oziroma oblika izdaje novih del-
nic: delnice štejejo za izdane z dnem regi-
stracije izvedbe povečanja osnovnega kapi-
tala v sodnem registru. Nove delnice bodo
izdane v nematerializirani obliki.

Nominalna vrednost novih delnic:
10.000 SIT vsaka.

Način izplačila dividende: dividende na
nove delnice se izplačujejo pod pogoji in na
način določen s statutom družbe in skle-
pom skupščine o delitvi dobička, pri čemer
so nove delnice udeležene v dobičku za
poslovno leto 1999 v višini 50% dividende
določene za ostale, prej izdane navadne
delnice družbe.

Čas vpisa novih delnic: nove delnice se
vpišejo v roku od 4. 6. 1999 oziroma od
objave tega sklepa, do vključno 30. 6. 1999.
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Način vpisa novih delnic: nove delnice
se vpisujejo z vpisno izjavo (vpisnim potrdi-
lom) na sedežu družbe. Uprava bo vpisano
izjavo (vpisno potrdilo) potrdila najkasneje
ob poteku roka za vplačilo novih delnic.
Eventualne omejitve, ki niso zapisane na
vpisnem potrdilu so proti družbi neveljavne
in brez učinka.

Način vplačila novih delnic: nove delnice
se vplačajo v denarju, in sicer v DEM po sred-
njem tečaju Banke Slovenije dva dni pred vpi-
som na devizni račun družbe pri ABANKA,
d.d., Ljubljana, Slovenska 58, Ljubljana, Swift:
ABANSI2X. št. 27620-5034728.

Rok za vplačilo novih delnic: vpisnik mo-
ra vpisane delnice v celoti vplačati najka-
sneje do 30. 6. 1999. Uprava družbe je v
utemeljenem primeru upravičena s soglas-
jem nadzornega sveta družbe rok za vplači-
lo delnic vpisniku podaljšati do najdlje 30.
7. 1999.

Rok za vrnitev vplačil v primeru neizdaje
delnic (če ne pride do registracije izvedbe):
30. 8. 1999 oziroma če se rok za vplačilo
podaljša v skladu s prejšnjo alineo, je rok
60 dni po vplačilu.

Način objave delnic: emisijski znesek no-
vih delnic in izključitev prednostne pravice
obstoječih delničarjev se objavi v Uradnem
listu RS in v časopisu Delo v skladu s 313.
členom zakona o gospodarskih družbah.

Postopek razdelitve in izročitve novih del-
nic: nove delnice, ki bodo izdane v nemate-
rializirani obliki, se izročijo skladno s pravili
Klirinško depotne družbe.

Način razpolaganja z novimi delnicami:
nove delnice so prosto prenosljive v skladu
s statutom družbe in vsakokrat veljavnimi
predpisi.

Možnost preoblikovanja delnic: nove del-
nice se lahko preoblikujejo po vrsti in razre-
du v skladu s statutom in veljavnimi pred-
pisi.

Prednostna pravica imetnikov novih del-
nic v primeru novih izdaj delnic: v skladu s
statutom družbe in vsakokrat veljavnimi
predpisi.

– Prednostna pravica dosedanjih delni-
čarjev do vpisa novih delnic se v celoti iz-
ključi. Celotno izdajo novih delnic prevzame
na podlagi že izkazanega interesa Evropska
banka za obnovo in razvoj, London.

– Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
uskladi besedilo statuta, ki se nanaša na s
tem sklepom sprejeto odločitev.

3. Izvolitev člana nadzornega sveta –
predstavnika delničarejv.

Predlog sklepa: izvoli se član nadzorne-
ga sveta – predstavnik delničarjev, po pred-
logu nadzornega sveta, za mandatno ob-
dobje 4 let.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Strojarska ul. 2, Žiri (v tajništvu ge-
neralnega direktorja in v pravni službi) vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice tri dni pred sejo
skupščine vknjižene v delniško knjigo, ki se
vodi pri KDD, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki. Vsak delničar ali njegov pooblašče-
nec mora svojo udeležbo na skupščini pi-
sno najaviti upravi družbe, najpozneje 3 dni

pred skupščino. Pooblaščenci morajo hkrati
z najavo poslati tudi pisna pooblastila.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno istega dne, to je 3.
junija 1999 ob 14. uri v istem prostoru. Na
ponovnem zasedanju se veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Ta objava se smatra tudi kot obvestilo na
podlagi 66. člena zakona o prevzemih.

Alpina, d.d., Žiri
predsednik uprave
generalni direktor

Ob-3322
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 22. člena statuta družbe
vabim delničarje na

4. sejo skupščine
družbe Velana tovarna zaves, d.d.,

Ljubljana, Šmartinska 52,
ki bo v četrtek, 10. junija 1999 ob 12.

uri na sedežu družbe na Šmartinski 52 v
Ljubljani.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se izvoli Jože Tepina, za preštevalca gla-
sov Tanja Šircelj in Tomaž Grčar, za notarko
Marina Ružič Tratnik, za zapisnikarja pa od-
vetnica Jana Turk.

3. Sprejem poslovnega poročila za leto
1998 z mnenjem revizijske hiše in nadzor-
nega sveta družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo za leto 1998 z mnenjem
revizijske družbe Contura, d.o.o., Ljubljana
in z mnenjem nadzornega sveta družbe.

4. Sprejem sklepa o uporabi dobička.
Predlogi sklepov:
a) Nerazporejeni čisti dobiček, ki znaša

na dan 31. 12. 1998 64,052.000 SIT, se
uporabi:

– za razdelitev lastnikom 33,831.480
SIT (24 SIT po delnici),

– nerazporejeno 30,220.520 SIT.
b) Za razporeditev lastnikom se porabi

dobiček prejšnjih let z revalorizacijo v zne-
sku 33,831.480 SIT.

c) Dividenda se izplača do 10. 8. 1999.
d) Do dividende so upravičeni tisti delni-

čarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
zasedanja skupščine.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za

revizorja za poslovno leto 1999 revizijsko
družbo Contura, d.o.o., Ljubljana.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Delničarji, njihovi zastopniki ali poob-

laščenci lahko uresničujejo pravico udelež-
be na skupščini in glasovalno pravico, če tri
dni pred sejo pisno prijavijo udeležbo pri
tajništvu uprave družbe.

Vsa gradiva so delničarjem na vpogled
na sedežu družbe pri Ireni Koblar vsak de-
lovnik od 8. do 14. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, ko skupščina
veljavno odloča, ne glede na število prisot-
nih delnic.

Velana, d.d.,
uprava družbe

Št. 51/99 Ob-3323
Na podlagi določb statuta nadzorni svet

sklicuje

4. skupščino
delničarjev delniške družbe

Komunaprojekt, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 27. 5. 1999 ob 12.

uri v prostorih Izuma v Mariboru, Prešerno-
va 17 z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in poprejšnja ugo-
tovitev sklepčnosti.

2. izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: imenovan je predsednik

skupščine, dva preštevalca glasov, zapisni-
čarka in notar.

3. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev
dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da je
sklepčna in potrdi predlagani dnevni red.

4. Sprejem poslovnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in s
soglasjem nadzornega sveta skupščina
sprejema poslovno poročilo za leto 1998,
kot je bilo predloženo.

5. Sprejem predloga o razporeditvi do-
bička za leto 1998 in za pokrivanje pretekle
izgube.

Predlog sklepa: na predlog uprave in s
soglasjem nadzornega sveta skupščina
sprejema predloženo razporeditev dobička
za leto 1998 in pokrivanje pretekle izgube.

6. Sprejem gospodarskega načrta za le-
to 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave in s
soglasjem nadzornega sveta skupščina
sprejema predloženi gospodarski načrt za
leto 1999.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be v Mariboru, Partizanska 3-5 v pravni pi-
sarni vsak delovnik od 10. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarejv k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
pismeno obrazloženi in vloženi v tajništvu
družbe v sedmih dneh po objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami, njihovi zastopniki in pooblaščenci pa
s pismenim pooblastilom.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valna pravica je pismena prijava udeležbe v
tajništvu družbe tri dni pred skupščino.

Če skupščina ne bo skklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne ob 13. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Komunaprojekt, družba za
projektiranje, urbanizem, inženiring in

posredovanje, d.d., Maribor
predsednik nadzornega sveta

Št. 23278 Ob-3298
Na podlagi zakona o gospodarskih druž-

bah in statuta delniške družbe Tkanina, d.d.,
Ljubljana, Wolfova 10/a, uprava družbe skli-
cuje

redno letno skupščino
Trgovskega podjetja Tkanina, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 31. maja 1999 ob

20. uri, v sejni sobi blagovnice Ljubljana,
Ajdovščina 3.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje de-

lovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednico skupš-

čine se imenuje Antonija Briški, za prešte-
valce glasov Valerija Budna, Renata Gabr-
šek, Ogla Mlakar. Za notarko se postavi
notarko Nado Kumar iz Ljubljane.

2. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-

zorja za leto 1999 se imenuje IN Revizija,
Družba za revidiranje in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju delniške družbe v letu 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave, mne-
nja nadzornega sveta in pozitivnega mnenja
pooblaščene družbe za revidiranje, se sprej-
me letno poročilo družbe za leto 1998 v
predloženem besedilu.

4. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička.

Predlog sklepa: ugotovi se, da znaša:
– dobiček in revalorizacija 1996 –

80,980.567,48 SIT,
– dobiček in revalorizacija 1997 –

87,489.990,60 SIT,
– dobiček in revalorizacija 1998 –

191,770.922,67 SIT,
– skupaj nerazporejeni dobiček –

360,241.480,75 SIT.
Dobiček družbe se deli po predloženem

predlogu uprave in mnenju nadzornega sve-
ta, in sicer:

– 1% po individualni pogodbi iz dobička
leta 1996 – 734.000 SIT,

– 0,5% po individualni pogodbi iz dobič-
ka leta 1996 – 1,101.000 SIT,

– 1,5% po kolektivni pogodbi iz dobička
leta 1996 – 3,305.000 SIT,

– udeležba vseh zaposlenih po kolektiv-
ni pogodbi družbe iz dobička leta 1996 –
17,000.000 SIT,

– za rezerve za umik delnic v nominal-
nem znesku iz dobička leta 1997 –
66,000.000 SIT,

– za umik delnic za razliko do nakupne
vrednosti delnic po stanju 31. 12. 1998 in
pripadajoča revalorizacija iz dobička leta
1998 – 89,153.959,40 SIT,

– za povečanje osnovnega kapitala iz do-
bička leta 1997 in 1998 – 52,800.000 SIT,

– za zakonske rezerve iz dobička leta
1997 – 2,000.000 SIT,

– za oblikovanje sklada lastnih delnic:
– iz dobička leta 1996 – 20,000.000

SIT,
– iz dobička leta 1998 – 60,000.000

SIT,
– ostanek nerazporejenega dobička –

48,147.521,35 SIT.
5. Obravnava in sprejem sklepa o umiku

odkupljenih delnic.
Predlog sklepa: umakne se 6.600 last-

nih delnic družbe, ter zmanjša osnovni kapi-
tal za 66,000.000 SIT, tako da znaša
594,000.000 SIT.

Zmanjšanje se izvede v breme nerazpo-
rejenega dobička, tako da se v rezerve od-
vede nominalni znesek umaknjenih delnic v
višini 66,000.000 SIT. Umik se izvede iz
razloga, ker družba ni uspela prodati lastnih
delnic.

6. Obravnava in sprejem sklepa o pove-
čanju osnovnega kapitala.

Predlog sklepa: izvede se povečanje os-
novnega kapitala družbe, in sicer v breme
rezerv 66,000.000 SIT in v breme nerazpo-
rejenega dobička v višini 52,800.000 SIT,
tako da znaša osnovni kapital 712,800.000
SIT in je razdeljen na 59.400 navadnih imen-
skih delnic razreda A, ki se iz sedanjih
10.000 SIT po nominalni vrednosti poveča-
jo na 12.000 SIT po nominalni vrednosti.

7. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba

statuta družbe z dne 14. 5. 1997, kot sledi:
Spremeni se 4. člen statuta, ki se glasi:

osnovni kapital družbe znaša 712,800.000
SIT in je razdeljen na 59.400 navadnih imen-
skih delnic prve izdaje razreda A, s serijski-
mi številkami od 1 do 59.400. Delnice se
glasijo na ime. Nominalna vrednost delnice
znaša 12.000 SIT.

8. Obravnava in sprejem sklepa o umiku
lastnih delnic in zmanjšanju osnovnega ka-
pitala.

Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe, ki znaša

712,800.000 SIT se zmanjša v breme do-
bička z umikom delnic največ za
48,000.000 SIT, tako da bo po zmanjšanju
znašal najmanj 664,800.000 SIT. Namen
zmanjšanja je razporeditev v rezerve družbe
in izplačilo delničarjem.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de v višini skupne nominalne vrednosti od-
kupljenih delnic, ki se umaknejo.

Sklep o zmanjšanju bo izveden, če bo
družba najkasneje do 30. 9. 2000 odkupila
najmanj 3000 ali največ 4000 delnic v skup-
ni nominalni vrednosti od 36,000.000 SIT
do 48,000.000 SIT. V rezerve družbe se
razporedi znesek, ki bo ustrezal skupni no-
minalni vrednosti umaknjenih delnic.

V skladu z višino zmanjšanja osnovnega
kapitala se bo spremenil 4. člen statuta druž-
be.

Sklep stopi v veljavo z datumom vpisa v
sodni register.

b) Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da v skladu s tem sklepom in dejansko viši-
no zmanjšanja osnovnega kapitala, določi
besedilo 4. člena statuta.

Uprava se pooblašča, da zaradi izvedbe
tega sklepa, najkasneje do 30. 9. 2000
odkupi 3000 do največ 4000 delnic druž-
be. Nakupna cena ne sme preseči 35.000
SIT za delnico.

c) Sklep bo izvršljiv, če bo predhodno
izvršen sklep vpisa v sodni register o pove-
čanju osnovnega kapitala.

9. Obravnava in določitev višine sejnin
predsednika in članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: za predsednika nadzor-
nega sveta se predlaga sejnina v višini
30.000 SIT, za člane pa 15.000 SIT na
sejo.

Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže s potrdilom oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja in njegovim potrdilom.

Prijava udeležbe delničarja ali njegovega
pooblaščenca bo potekala pol ure pred pri-
četkom seje.

Delničarji bodo o sklicu pisno obveščeni
s priporočeno pošiljko, v poslovnih enotah
pa proti podpisu.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne ob
21. uri, v istem prostoru. Skupščina bo ta-

krat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Predlogi sklepov s pisnim gradivom za
skupščino so na vpogled vsem delničarjem
na sedežu družbe v Ljubljani, Wolfova 10/a,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Skupščina bo o 1. točki dnevnega reda
odločala z dvigom rok, od 2. do 9. točke pa
z glasovnicami.

Trgovsko podjetje Tkanina, d.d.
uprava družbe

Ob-3299
Na podlagi 45. člena statuta družbe Go-

stinsko podjetje DAJ – DAM, d.d., uprava
sklicuje

3. skupščino družbe
Gostinsko podjetje DAJ – DAM, d.d.,

ki bo 3. 6. 1999 ob 10. uri, v poslovnih
prostorih družbe v Ljubljani, Resljeva c. 48,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: ugotovi se, da je skupščina
sklepčna.

Za predsedujočega skupščini se izvoli
Branka Neffat.

Izvoli se preštevalca glasov v sestavi: Ni-
kola Dmitrovič, Marjana Fleten.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998 z mnenjem revizorja.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme letno po-
ročilo za leto 1998 v predloženem besedilu
z mnenjem revizorja ter ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1998.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: čisti dobiček družbe za leto
1998 znaša 4,550.848,37 SIT in ostane
nerazporejen.

4. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev članov nadzornega sveta pred-
stavnikov delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprej-
me naslednji sklep: sprejme se odstop Mate-
je Primc kot članice nadzornega sveta, na
podlagi odstopne izjave z dne 23. 4. 1999.

Skupščina izvoli člana nadzornega sve-
ta, predstavnika delničarjev – po predlogu
nadzornega sveta. Mandat izvoljenemu čla-
nu traja do konca mandatnega obdobja nad-
zornega sveta.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprej-
me naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko
družbo za leto 1999 skupščina imenuje B &
A, d.o.o., Litijska cesta 45, Ljubljana.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do 12.
ure, v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
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Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Gostinsko podjetje DAJ – DAM, d.d.
uprava

Ob-3300
Na podlagi 31. člena statuta delniške

družbe Štajerski avto dom Maribor in v skla-
du z določili zakona o gospodarskih druž-
bah sklicujem

skupščino
delniške družbe Štajerski avto dom

Maribor,
ki bo v soboto, 29. 5. 1999, s pričet-

kom ob 12. uri, v jedilnici družbe Štajerski
avto dom, na Tržaški c. 38 v Mariboru, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog nadzornega sveta je, da se izvo-

li predsednika in preštevalca glasov.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika in

preštevalca glasov.
Nadzorni svet predlaga, da se imenuje

notarja v vlogi zapisnikarja.
Predlog sklepa: imenuje se notarja v vlo-

gi zapisnikarja.
3. Poročilo o poslovanju direktorja in re-

vizijsko poročilo za leto 1998.
Direktor družbe poda poročilo o poslo-

vanju družbe in revizijsko poročilo za leto
1998, v skladu s 56. členom zakona o gos-
podarskih družbah.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo direktorja in revizijsko poročilo za leto
1998.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic v breme dobička in razporeditev
dobička.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic v breme dobička in razpore-
ditev dobička.

5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be in dopolnitve statuta.
6. Sprejem sklepa o preoblikovanju d.d.

v d.o.o.

Predlog sklepa: delniška družba Štajer-
ski avto dom, d.d., s sedežem v Mariboru,
Tržaška c. 38, matična številka 5071674,
vpisana v sodni register pri Okrožnem so-
dišču v Mariboru, pod št. reg. vl.
1/00287/00, se preoblikuje v družbo z
omejeno odgovornostjo, z enako firmo, se-
dežem in dejavnostjo. Dejavnost se uskladi
s standardno klasifikacijo dejavnosti.

Sprejme se družbena pogodba, ki nado-
mesti statut delniške družbe z dne 20. 6.
1998 in ki je sestavni del tega sklepa.

Družba z omejeno odgovornostjo Štajer-
ski avto dom, d.o.o., je pravna naslednica
delniške družbe Štajerski avto dom in vsto-
pa v vsa njena pravna razmerja. Ustanovlje-
na je za nedoločen čas, kot d.o.o. pa nasto-
pa z dnem vpisa v sodni register.

Za direktorja družbe Štajerski avto dom,
d.o.o., se imenuje Milosavljević Dragiša,
Maribor, Bolfenška ulica 8.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničar ali njegov zastopnik se lahko

udeleži skupščine, če svojo udeležbo pisno
prijavi oziroma predloži pisno pooblastilo za
zastopanje družbi najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato se skupš-
čina ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na število pri-
sotnih delničarjev.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled od 17. do 28. 5. 1999, med 13. in
14. uro, na sedežu družbe: Maribor, Tržaš-
ka c. 38 (Anica Brus, tel. 062/313-741).

Štajerski avto dom, d.d.
uprava družbe

Ob-3301
Uprava družbe sklicuje

4. sejo skupščine
delniške družbe Oljarica, Tovarna olja

Kranj, d.d., Kranj, Britof 27,
ki bo v četrtek, 3. 6. 1999 ob 10. uri, v

sejni sobi na sedežu družbe Kranj, Britof
27.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna, izvoli se predsednik skupš-
čine, imenuje notar in zapisnikar.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1998
z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju Oljarice Kranj, d.d., v letu
1998 na predlog uprave in na podlagi mne-
nja nadzornega sveta in poročilo revizorja.

3. Uporaba in delitev dobička.
Predlog sklepa:
A. Ugotovitev in razporeditev čistega do-

bička je naslednja:
– celotni (bruto) dobiček –

80,790.995,69 SIT,
– davek iz dobička – 8,247.467,84 SIT,
– čisti dobiček – 72,543.527,85 SIT.
Čisti dobiček poslovnega leta 1998 v

višini 72,543.527,85 SIT se potrdi in raz-
poredi na:

– del dobička za rezerve v višini
30,000.000 SIT,

– nerazporejeni čisti dobiček v višini
42,543.527,85 SIT.

B. Revalorizirani nerazporejeni čisti do-
biček iz preteklih let v znesku
79,071.614,25 SIT se revalorizira do 30.
5. 1999 in se ga del razporedi na naslednji
način:

– dividenda 380 SIT (bruto) na delnico,
kar pri 69.816 delnicah, ki so upravičene
do izplačila dividende, predstavlja
26,530.080 SIT. Do izplačila dividende je
upravičen delničar, ki je lastnik delnic, evi-
dentiranih v delniški knjigi pri Klirinško de-
potni družbi na dan sklica skupščine delni-
čarjev;

– udeležba pri dobičku se izplača čla-
nom nadzornega sveta, uprave, delavcem s
posebnimi pooblastili in delavcem z indivi-
dualnimi pogodbami, in sicer v znesku
4,609.510,30 SIT v obliki gotovine. Izplači-
lo dividend in udeležbe pri dobičku bo v 30
dneh po datumu skupščine delničarjev.

4. Odpoklic člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana.

Predlog sklepa: odpokliče se član nad-
zornega sveta Franc Prvinšek, rojen 19. 7.
1939, stanujoč Jelovškova 1, Ljubljana, ki
je zastopal interese delničarjev in se na nje-
govo mesto imenuje dr. Alenka Žnidar-
šič-Kranjc.

5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlog

sprememb statuta družbe.
6. Imenovanje novega člana nadzorne-

ga sveta zaradi sprememb statuta.
Predlog sklepa: zaradi spremembe sta-

tuta, sprejete pod 5. točko dnevnega reda,
se izvoli nov član nadzornega sveta Robert
Šega. Njegov mandat začne teči z dnem
vpisa v sodni register.

7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zorja poslovanja družbe za leto 1999.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za dnevni red s celovitimi pred-

logi sklepov je na vpogled vsem delničar-
jem v tajništvu na sedežu družbe.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščina v Uradnem listu RS, poda-
jo predloge za dopolnitev dnevnega reda
oziroma nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda v tajništvu na sede-
žu družbe. Predlogi morajo biti pisni in ra-
zumno utemeljeni.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji, v korist katerih so delnice družbe na
dan 27. 5. 1999 vknjižene v delniški knjigi
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
Klirinško depotni družbi, njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Pisna pooblastila morajo vsebovati za fi-
zične osebe ime in priimek ter naslov poob-
lastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa
ime in priimek ter naslov pooblaščenca, fir-
mo in žig pooblastitelja ter podpis pooblaš-
čene osebe.

Delničarji, pooblaščenci oziroma zastop-
niki, ki se bodo udeležili skupščine, morajo
predhodno prijaviti udeležbo, najpozneje tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
na sedežu družbe, ter istočasno deponirati
pisna pooblastila oziroma dokazila o zasto-
panju, če niso shranjena na sedežu družbe.
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Zaradi nemotenega poteka skupščine
pozivamo udeležence, da se uro pred za-
četkom seje zglasijo v sejni sobi, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost in prev-
zeli glasovnice.

Način glasovanja: glasuje se z glasovni-
cami.

Sklepi se sprejemajo z navadno večino
oddanih glasov.

Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, se ponovi istega dne
ob 11. uri, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Oljarica Kranj, d.d.
uprava

Ob-3302
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah, 7.3. točke statuta družbe
PEKS Pekarna in slaščičarna Škofja Loka,
d.d., sklicujem

4. skupščino
delničarjev družbe PEKS Škofja Loka,

d.d.,
ki bo v torek, 29. junija 1999 ob 12. uri,

v restavraciji Hotela Transturist, Kapucinski
trg 9, Škofja Loka.

Dnevni red:
1. Poslovno poročilo za leto 1998.
2. Predlog razdelitve dobička za leto

1998.
3. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
Sklep k 1. točki: na podlagi mnenja nad-

zornega sveta se sprejme predlagano letno
poročilo o poslovanju v letu 1998.

Sklep k 2. točki:
1. Nerazporejen in revaloriziran dobiček

iz poslovnih let 1995 in 1996, v znesku
20,677.956 SIT

– se v višini 4,809.600 SIT razporedi za
dividende delnic razredov C in G, kar po-
meni, da se izplača dividenda v višini bruto
300 SIT na delnico,

– preostanek v višini 15,868.356 SIT
ostane nerazporejen.

2. Dobiček iz poslovnega leta 1998 v
višini 28,343.663 SIT

– se po sklepu uprave na podlagi 228.
člena zakona o gospodarskih družbah v zne-
sku 14,000.000 SIT odvede v rezerve,

– preostanek v znesku 14,343.663 SIT
pa ostane nerazporejen.

3. Dividende se izplačajo v 30 dneh po
skupščini delničarjem, ki so vpisani v del-
niško knjigo na dan skupščine.

Sklep k 3. točki: za revidiranje računo-
vodskih izkazov za poslovno leto 1999 se
imenuje firma EOS Revizija, d.o.o., Ljublja-
na.

Predlagatelj sklepov:
– k 1. in 2. točki dnevnega reda sta upra-

va in nadzorni svet,
– k 3. točki dnevnega reda nadzorni

svet.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

imetniki navadnih delnic z označbami C in G
oziroma njihovi pooblaščenci. Pooblastilo
mora biti pisno. Pooblaščenec odda poob-
lastilo verifikacijski komisiji. Glasovnice bo
verifikacijska komisija delničajem oziroma
pooblaščencem razdelila ob evidentiranju
udeležencev  pred začetkom skupščine.

Gradivo za skupščino delničarjev (letno
poročilo za leto 1998, mnenje pooblaščene-
ga revizorja, vabilo na skupščino, skupaj s
predlogi sklepov) bo na vpogled od vključno
30. 4. 1999 naprej, vsak dan, razen prazni-
kov, sobot in nedelj, na sedežu družbe Kidri-
čeva 53, Škofja Loka, od 8. do 12. ure.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj 15% zastopanega kapitala. Če
ne bi dosegli sklepčnosti ob prvem sklicu,
bo ponovno zasedanje na istem kraju čez
eno uro, kjer se bo odločalo, ne glede na
število prisotnih delničarjev.

PEKS Škofja Loka, d.d.
uprava

Št. 005205 Ob-3324
Na podlagi 40. člena statuta družbe Me-

nina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d.,
Kamnik, direktor družbe sklicuje

5. skupščino družbe,
ki bo v torek, dne 8. 6. 1999 ob 13. uri

na sedežu družbe, Šmarca, Trg padlih bor-
cev 3.

Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupš-

čine se izvoli Ido Janežič, za preštevalko
glasov Majdo Kladnik, za sestavo notarske-
ga zapisnika skupščine pa se imenuje notar
Jože Rožman iz Domžal, Kolodvorska 9a.

2. Potrditev letnega poročila za leta
1998 z mnenjem revizorja in mnenjem nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
za leto 1998 z mnenjem revizorja in mne-
njem nadzornega sveta.

3. Sprejem sklepa o uporabi dobička za
leto 1998.

Predlog sklepa:
a) Čisti dobiček poslovnega leta in ne-

razdeljeni dobiček iz preteklih let v revalori-
zirani višini na dan 31. 12. 1998 znaša
273,523.193,62 SIT in se na dan 1. 1.
1999 razporedi, tako da se:

– 81,353.600 SIT izplača delničarjem za
dividende v višini 1.600 SIT bruto na delni-
co. Za izplačilo se uporabi nerazporejeni do-
biček iz leta 1995 v znesku 30,097.636,52
SIT in nerazporejeni dobiček iz leta 1996 v
znesku 51,255.963,47 SIT,

– 40,000.000 SIT nameni za rezerve iz
dobička leta 1998,

– 40,000.000 SIT nameni za oblikovanje
sklada lastnih delnic za namene druge alinee
240. člena ZGD. Vir za oblikovanje sklada so
sredstva rezerv nad zakonsko določeno viši-
no. Nadzorni svet družbe sprejme pravila
sklada lastnih delnic, s katerimi določi pogo-
je nakupa in uporabe lastnih delnic,

– 152,169.593,62 SIT zadrži kot ne-
razporejeni dobiček.

b) Družba bo delničarjem izplačala divi-
dende najkasneje v roku 30 dni po spreje-
mu sklepa.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta se kot predstavniki delničarjev, za na-
slednje dveletno mandatno obdobje od 24.
6. 1999 dalje, izvolijo: Peter Velkavrh, To-
ne Pengov in Peter Sitar.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov družbe za poslovno leto
1999 se imenuje RFR – ERNST & YOUNG,
Revizijska družba, d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be v Šmarci, Trg padlih borcev 3, v splo-
šno-kadrovskem sektorju, vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.

Delničarji lahko v 7 dneh po objavi tega
sklica pošljejo obrazložene nasprotne pred-
loge.

Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarjem en glas. Zasedanja
skupščine se lahko udeležijo delničarji sami
ali po svojem pooblaščencu oziroma zakoni-
tem zastopniku, ki so vpisani v delniško knjigo
pri Menini, d.d., na dan zasedanja skupščine.

Zaradi lažje tehnične izvedbe skupščine
želimo, da delničarji udeležbo na skupščini
prijavijo družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine, vendar to ni pogoj za udeležbo.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne, tj. 8.
6. 1999 ob 14. uri na istem mestu. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina veljav-
no odločala, ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Menina, d.d., Kamnik
direktor

Št. 63/99 Ob-3325
Na podlagi 7. člena statuta delniške druž-

be Mura, Europan Fashion Design, Proizvod-
nja oblačil, d.d., Murska Sobota, Plese 2,
uprava družbe Mura, d.d., vabi delničarje na

5. sejo skupščine
družbe Mura, d.d.,

ki bo v sredo, 23. 6. 1999 ob 11. uri v
Jakijevi dvorani Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Lendavska 5, Murska Sobota.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih

organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupš-

čine in imenujeta zapisnikar ter notar po
predlogu sklicatelja.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlagano letno poročilo o poslo-
vanju družbe Mura, d.d., za leto 1998.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta dobi-
ček družbe Mura, d.d., za leto 1998 v višini
152,970.905 SIT ostane nerazporejen.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: dosedanjim članom nad-

zornega sveta v sestavi:
– dr. Tone Hrastelj,
– Leonardo F. Peklar,
– mag. Helena Bešter,
– Darko Pejnovič
se podaljša mandat do 30. 6. 2000.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: točka 5.3. statuta del-

niške družbe se spremeni, tako da glasi
“Uprava družbe šteje do 8 članov. Število
članov uprave določi nadzorni svet. Mandat
članov uprave traja 5 let z možnostjo ponov-
nega imenovanja.”
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Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja deponirano na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najka-
sneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine vsaj pol ured pred začetkom za-
sedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svo-
jo prisotnost in prevzeli ustrezno gradivo.

Gradivo za skupščino bo na vpogled na
sedežu družbe v Murski Soboti, Plese 2 v
tajništvu predsednika uprave delniške druž-
be vsak delovni dan od 10. do 15. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor po kate-
rem se skupščina zopet sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Mura, d.d., Murska Sobota
predsednik uprave

Št. 13/57 Ob-3384
Na podlagi 25. člena VI. poglavja statuta

delniške družbe Loterija Slovenije d.d. in v
skladu z določbami zakona o gospodarskih
družbah sklicujem

I. skupščino
delniške družbe Loterija Slovenije, d.d.

ki bo v ponedeljek, 31. maja 1999, v
sejni dvorani Upravne enote Ljubljana, izpo-
stava Šiška, Trg prekomorskih brigad 1,
Ljubljana, s pričetkom ob 12. uri z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli pred-
sedujočo skupščine Nevenko Grgić in dve
preštevalki glasov Matejo Stanič - Rudolf iz
RR & CO. d.o.o in Alenko Peterca.

Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljen
notar Andrej Škrk.

2. Obravnava in sprejem Poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta skupščina sprej-
me Poslovnik o delu skupščine v predlaga-
nem besedilu.

3. Obravnava in sprejem na znanje Po-
ročila o poteku lastninskega preoblikova-
nja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme na
znanje Poročilo o poteku lastninskega pre-
oblikovanja.

4. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb in dopolnitev statuta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta se sprejmejo
predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta družbe, določene v predlogu sklepov št.
4.1 do 4.9.

5. Obravnava in sprejem na znanje Infor-
macije o poslovanju družbe za obdobje
1993 do 1997.

Predlog sklepa: skupščina sprejme na
znanje Informacijo o poslovanju družbe za
obdobje od 1993 do 1997.

6. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo družbe Lo-
terija Slovenije d.d. za leto 1998.

Obrazložitev:
Nadzorni svet je obravnaval revidirano

letno poročilo za leto 1998 na 4. seji dne
13. 4. 1999 in pozitivno ocenil poročilo in
samo poslovanje v letu 1998. Poročilo je
verodostojen prikaz poslovanja v letu 1998.
Nadzorni svet izraža pohvale upravi družbe
za stabilno in uspešno dosedanje vodenje
ter ocenjuje, da je Loterija Slovenije obdr-
žala določeno optimalno ravnotežje med fi-
nanciranjem uporabnikov sredstev in dono-
snostjo kapitala.

7. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za obdobje 1993-1997.

Predlog sklepa št. 7.1: na predlog upra-
ve in ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta se sprejme predlog sklepa, da se revalo-
riziran dobiček za poslovna leta 1993, 1994
in 1995, ki na dan 31. 12. 1998 znaša
929,287.000 SIT, razporedi:

– v višini 830,000.000 SIT bruto za iz-
plačilo dividend, ki se delničarjem izplačajo
v 60 dneh od dneva zasedanja skupščine,

– v višini 20,000.000 SIT bruto se na-
meni za izplačilo nagrad upravi družbe,

– preostali del dobička iz leta 1995 v
višini 79,287.000 SIT ostane nerazpore-
jen.

Predlog sklepa št. 7.2: na predlog upra-
ve in ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta se sprejme predlog sklepa, da revalorizi-
ran dobiček za poslovni leti 1996 in 1997,
ki na dan 31. 12. 1998 znaša
767,725.000 SIT, ostane nerazporejen.

8. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da dobiček za leto 1998 v
višini 278,282.000 SIT ostane nerazpore-
jen.

9. Predlog sklepa za oblikovanje sklada
lastnih delnic.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep, da se v skladu z
določili 8. člena statuta v letu 1999 oblikuje
sklad za lastne delnice v višini 105,000.000
SIT za namene iz 2.alinee prvega odstavka
240. člena zakona o gospodarskih druž-
bah.

Vir za oblikovanje sklada so rezerve druž-
be, ki so oblikovane nad zakonsko predpi-
sanimi rezervami.

10. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 1999 imenuje revizijska hiša IN Re-
vizija, d.o.o., Linhartova 1, Ljubljana.

11. Prenehanje mandata članov prvega
nadzornega sveta in imenovanje članov nad-
zornega sveta, predstavnikov delničarjev in
seznanitev s članom nadzornega sveta, ki

ga je imenovala v nadzorni svet Vlada Re-
publike Slovenije in s člani nadzornega sve-
ta, ki jih je izvolil svet delavcev.

Predlog sklepa št. 11.1: skupščina, v
skladu z določili točke VII. Akta o lastnin-
skem preoblikovanju Loterije Slovenije,
p.o., ugotovi, da z dnem izvedbe 1. skupšči-
ne delniške družbe Loterija Slovenije d.d.
preneha mandat članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa št. 11.2: na predlog nad-
zornega sveta je skupščina sklenila, da se v
skladu z določili člena 33 VI. poglavja statu-
ta družbe za člane nadzornega sveta pred-
stavnike delničarjev imenujejo:

1. Marija Dedek,
2. Karmen Dietner,
3. mag.Anton Kožar,
4. mag.Aljoša Redžepovič,
5. Janez Sodržnik,
6. Boris Šuštaršič.
Skupščina se seznani o članu nadzorne-

ga sveta, ki ga je imenovala Vlada Republi-
ke Slovenije ter članih, ki jih je izvolil svet
delavcev.

12. Določitev sejnin za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta določi sejnina v višini 40.000 SIT bru-
to za člane nadzornega sveta in 50.000 SIT
za predsednika nadzornega sveta. Družba
za udeležbo na seji članom nadzornega sve-
ta krije tudi povračilo potnih stroškov in dru-
ge razumne stroške.

Sejnina v zgoraj navedeni višini se izpla-
ča tudi članom dosedanjega nadzornega
sveta za čas njihovega mandata od oktobra
1998 do dneva skupščine.

13. Predlog za izplačilo nagrade članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta za delo v letu 1998 in delu leta 1999
izplača nagrada v višini 100.000 SIT bruto
za člane nadzornega sveta in 120.000 SIT
bruto za predsednika nadzornega sveta.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali s priporočeno po-
šiljko najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu uprave družbe Loterija
Slovenije d.d., Trubarjeva 79, Ljubljana in ki
so vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine
vpisani v delniško knjigo.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine in sicer najmanj eno uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasova-
nje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pooblaščenci tudi s pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v sedmih dneh po ob-
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javi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

in s predlaganimi spremembami statuta
družbe je na vpogled delničarjem na sede-
žu družbe Loterija Slovenije, d.d. v Ljublja-
ni, Trubarjeva 79, vsak delovnik od 9. do
12. ure od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Loterija Slovenije, d.d.
uprava,

predsednik uprave

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Razne objave

Ob-3381
Ime glasila: Revija Zdravje, mesečnik.
Izdajatelj: Založba Ara, d.o.o., Cigaleto-

va 5, Ljubljana.
Lastnika: Gaša Milivojević, svobodna no-

vinarka (50%) in Jože Vetrovec, novinar
(50%).

Vir financiranja: iz tekočega poslovanja
Založbe.

Ob-3382
Ime glasila: Revija Misteriji, mesečnik.
Izdajatelj: Založba Ara, d.o.o., Cigaleto-

va 5, Ljubljana.
Lastnika: Gaša Milivojević, svobodna no-

vinarka (50%) in Jože Vetrovec, novinar
(50%).

Vir financiranja: iz tekočega poslovanja
Založbe.

Št. 25/99 Ob-3204
Ministrstvo za znanost in tehnologijo,

Slovenska 50, Ljubljana, objavlja

obvestilo o razpisu za prijavo
sodelovanja pri novih projektih

evropskega programa znanstvenih
in tehničnih raziskav COST, ki so v

pripravi in pri katerih lahko
polnopravno sodelujejo zainteresirane

organizacije iz Republike Slovenije -
članice

Programa COST

COST 269 “User aspects of ICTs (Informa-
tion and Communication Tech-
nologies)”

COST 343 “Reduction in Road Closures by
Improved Pavement Maintenan-
ce”

COST 344 “Improvements to Snow and Ice
Control on European Roads
and Bridges”

COST 345 “Procedures Required for As-
sessing Highway Structures”

COST C10 “Outskirts of European Cities”
COST 525 “Advanced Electroceramics

(Grain Boundary Engineering)”
COST 526 “Automatic Process Optimiza-

tion in Materials Technology
(APOMAT)”

COST 841 “Biological and Biochemical Di-
versity of Hydrogen Metabolism
(Hydrogen Biodiversity)”

COST E19 “National Forest Programmes in
a European Context”

Sodelovanje pri projektih COST temelji
izključno na lastnih ali nacionalnih virih fi-
nanciranja, torej se lahko v načelu za sode-
lovanje prijavijo samo organizacije, ki že ima-
jo ustrezne nacionalne raziskovalno-razvoj-
ne projekte in zagotovljeno financiranje.

Prijavi za sodelovanje v projektu COST
je potrebno priložiti naslednjo dokumenta-
cijo, ki je potrebna za začetek postopka na
Vladi Republike Slovenije za podpis Memo-
randuma o soglasju za sodelovanje v pro-
jektu COST:

– uradno izjavo organizacije o odločitvi
za sodelovanje v projektu COST in virih fi-
nanciranja projektnih aktivnosti v Sloveniji,

– preliminarni program raziskav in dru-
gih aktivnosti, ki jih organizacija namerava
izvajati v Sloveniji v okviru projekta COST,

– uradno izjavo organizacije o strokov-
njaku, ki ga predlaga za koordinatorja pro-
jekta COST v Sloveniji (lahko predlaga tudi
njegovega namestnika), ki je hkrati tudi član
Upravnega odbora projekta v Bruslju.

Projektni dokumenti in ostale informaci-
je o načinu vključevanja v objavljene predlo-
ge projektov so na voljo na Ministrstvu za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljublja-
na, pri Barbari Zupan, tel. (061) 1784 692,
faks 061/17-84-721, e-pošta: barbara.zu-
pan@mzt.si.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 110-1/99 Ob-3399
DARS, d.d. – Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji, Petrol, Slovenska naftna
družba, d.d., Ljubljana, IZS – MSA, Inženir-
ska zbornica Slovenije – Matična sekcija
urbanistov, arhitektov in krajinskih arhitek-
tov, objavljajo rezultate

državnega, javnega, anonimnega ar-
hitekturnega in krajinsko arhitekturne-
ga natečaja za pridobitev idejnih rešitev
za cestninski postaji Kozina in oskrbno
postajo Kozina.

1. nagrado v višini 2,100.000 SIT prej-
me elaborat s šifro 21151.

Avtor: Nataša Hladnik Oblak, dipl. inž.
arh.

Sodelavci:
– Sandi Trajkov, štud. arh.,
– Borut Košenina, štud. arh.,
– Toni Topolovec, abs. arh.,

– Matjaž Breskvar, abs. kraj. arh.,
– Božo Škrabar, gradb. inž.,
– Lidija Breskvar, abs. kraj. arh.,
– Barbara Goličnik, abs. kraj. arh.,
– Vili Lovšin, gradb. teh.
2. nagrado v višini 1,400.000 SIT prej-

me elaborat s šifro 18275.
Avtorji:
– prof. Aleš Vodopivec, dipl. inž. arh.,
– asis. Anja Planinšek, dipl. inž. arh.,
– Gašper Medvešek, štud. arh.,
– Tinka Prekovič, štud. arh.
Konzultanti:
– Anton Berce, dipl. inž. gradb.,
– asis. Davor Gazvoda, dipl. inž. kraj.

arh.
3. nagrado v višini 900.000 SIT prejme

elaborat s šifro 12305.
Avtorji:
– Vojteh Ravnikar, dipl. inž. arh.,
– Matevž Čelik, dipl. inž. arh.,
– Robert Potokar, dipl. inž. arh.,
– Tanja Košuta, dipl. inž. arh.,
– Domen Fras, dipl. inž. arh.
Sodelavec za statiko: Štefan Tasič, dipl.

inž. gradb.
Odkup v višini 400.000 SIT prejme ela-

borat s šifro 91285.
Avtor: Jurij Maleševič, dipl. inž. arh.
Sodelavci:
– Danijel Čelig, abs. arh.,
– Kristina Rakušček, abs. arh.,
– Radovan Kotnik, dipl. inž. gradb.
Odkup v višini 400.000 SIT prejme ela-

borat s šifro 20008.
Avtor:
– Tomaž Slak, dipl. inž. arh.,
– Vesna Hrvatin, dipl. inž. arh.
Sodelavci:
– Alen Bauer, abs. arh.,
– Zoran Guštin, dipl. inž. arh.,
– Janez Dolinar, dipl. inž. kraj. arh.,
– Jože Lisjak, inž. gr.,
– Milena Dolgan, gradb. teh.,
– Stane Udrih.
Odkup v višini 400.000 SIT prejme ela-

borat s šifro 10000.
Avtorja:
– Boštjan Kolenc, dipl. inž. arh.,
– Mladen Marinčič, dipl. inž. arh.
Sodelavci:
– Tone Kišek, gradb. teh.,
– Sabina Kišek, dipl. inž. arh.,
– Aleš Grašič, dipl. inž. gradb.
Odškodnine v znesku 150.000 SIT prej-

mejo elaborati pod šifro 14239, 64203,
50011, 74700, 11999 in 23401.

DARS, d.d. – Družba za avtoceste v RS
Petrol, d.d., Ljubljana

IZS – MSA, Inženirska zbornica
Slovenije

Ob-3335

Javni poziv
k ponovni vzpostavitvi agrarne

skupnosti Kmečka skupnost Mele–
Šratovci

V skladu z določili zakona o ponovni
vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi nji-
hovega premoženja in pravic (Ur. l. RS, št.
5/94, 38/94, 69/95 in 22/97) upravičen-
ci iz 4. člena navedenega zakona:

1. Jože Ščavničar, stan. Mele 6, 9252
Radenci,



Stran 2204 / Št. 30-31 / 30. 4. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

2. Marija Bohinec, stan. Mele 24, 9252
Radenci,

3. Marija Celec, stan. Mele 28, 9252
Radenci,

pozivamo nekdanje člane, njihove dedi-
če oziroma njihove pravne naslednike in
vse, ki lahko postanejo člani agrarne skup-
nosti ali imajo pravico do članstva in ponov-
ne vzpostavitve agrarne skupnosti na podla-
gi 4. člena tega istega zakona, da se udele-
žijo občnega zbora za ponovno vzpostavitev
agrarne skupnosti Kmečka skupnost Mele–
Šratovci.

Zbor bo 16. 5. 1999 ob 14. uri, v pro-
storih Gasilskega doma Mele.

upravičenci

Ob-3235
Avto Slak, Anton Slak, s.p., Obrtniška ul.

51, 8210 Trebnje, preklicuje priglasitveni
list z opravilno št. 057-056/94 z dne 15. 3.
1994, z označbo obrata in sedeža: Servis
Slak – Anton Slak, s.p., Stari trg 18, 8210
Trebnje.

Ob-3236
Adris, d.o.o., Cesta 86, 5270 Ajdovšči-

na, preklicuje zeleno karto št. 0591294 za-
varovalnice Adriatic, d.d., Koper.

Ob-3320
PROJEKT MR inženiring, d.d., 2001

Maribor, Svetozarevska 10, preklicuje tri pe-
čate podjetja z naslednjimi karakteristikami:
črtna obroba v obliki kvadrata v izmeri 22 ×
22 mm, z napisom oziroma besedilom:
PROJEKT MR INŽENIRING d.d. MARIBOR,
s številčnimi oznakami 1, 2 in brez številčne
oznake.

Baron Zoltan, Borejci 12, Tišina, prekli-
cuje priglasitveni list, opravilna št. 361598/
97 z dne 19. 6. 1997. g-31339

Boris Primožič, Plavje 37, Škofije, pre-
klicuje priglasitveni list, opr. št. 17/II/
3-1174/95. g-31169

Horvat Jožef, Pušče 91, Černelavci,
Murska Sobota, preklicuje priglasitveni list,
opr. št. 36 1192/95, izdal DURS, Izposta-
va Murska Sobota, dne 4. 3. 1995.
g-31241

Ivšak Dragica, Gregorčičeva 2, Tolmin,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
55-0045/97, izdan 1. 6. 1997. g-31099

Kostajnšek Irena, Zg. Tinsko 45, Loka
pri Žusmu, preklicuje priglasitveni list, opr.
št. 054-1114/96. p-31071

Lipovec Irma, Kovorska c. 45, Tržič, pre-
klicuje obrtno dovoljenje, št. 035090/
1056/00-68/1995. g-31336

Pavšelj Slavko, Dobravica 38, Šentjer-
nej, preklicuje priglasitveni list, opr. št. 038/
0568-94, izdan 1. 6. 1994. s-31082

Poljak Iztok, Na hribih 16, Tolmin, pre-
klicuje priglasitveni list, opravilna št.
55-0084/95 z dne 1. 5. 1995. g-31338

Starc Boris s.p., Manžan 4, Koper, pre-
klicuje odločo o obrtnem dovoljenju št.
016487/0331/00-27/1995, izdala OZS
6. 3. 1995. g-31098

Starešinič Marjan s.p., Trebinjska ulica
16, Ljubljana, preklicuje obrtno dovolenje
št. 037862/2467/02-34/1995, izdano
19. 10. 1998. s-31069

TEHCENTER d.o.o., Štuki 1, Ptuj, pre-
klicuje licenco za prevoze v cestnem pro-
metu št. 3096/44, izdana 25. 5. 1998.
g-31166

TEHNOUNION AVTO, Devova 18, Ljub-
ljana, preklicuje uradno potrdilo za reg. vo-
zila znamke BMW, tip 318i, št. šasije:
WBAAL310X0 JJ24165. s-31111

TTT EXP-IMP d.o.o., Dolgi most 6a,
Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico
640978, izdala Zavarovalnica Tilia.
s-31001

Videoteka in trg. Hollywood, Gorenje 46,
Stara Cerkev, preklicuje priglasitveni list,
opr. št. 16-636/98, izdano 4. 2. 1998,
mat. št. 1016679. g-31034

Viner Alojz s.p., Dovce 17, Rakek, pre-
klicuje odločbo o obrtnem dovoljenju in re-
prezentativno obrtno dovoljenje, št.
010644/0422/00-14/1995 z dne 6. 3.
1995. s-31340

Žugelj Jože, Jelševnik 7, Črnomelj, pre-
klicuje priglasitveni list, opravilna št.
05-0252/94. g-31337

Anžur Tihomir, Trubarjeva ul. 9, Ljublja-
na, potni list št. BA 414976, izdala UE Ljub-
ljana. s-31287

Babič Valter, Škocjan 1, Koper, potni list
št. BA 227065, izdala UE Koper. g-31296

Bele Gregor, Šutna 8, Kamnik, potni list
št. BA 351607, izdala UE Kamnik 17. 5.
1994. s-31177

Benkovič Alenka, Mala nova ulica 28,
Murska Sobota, potni list št. AA 278658,
izdala UE Murska Sobota. g-31196

Berke Helena, Gradišče 31, Tišina, pot-
ni list št. AA 886307, izdala UE Murska
Sobota. p-31105

Berke Ludvik, Gradišče 31, Tišina, potni
list št. AA 90180, izdala UE Murska Sobo-
ta. p-31106

Bernard Domen, Škofjeloška c. 23,
Medvode, osebno izkaznico št. 139173.
s-31192

Bianco Simona, Korčetova 12, Maribor,
potni list št. BA 788745, izdala UE Maribor.
p-31031

Božič Katja, Glavni trg 17, Celje, potni
list št. BA 878222, izdala UE Celje.
p-31018

Božičevič Maja, Vilka Rožiča 4/a, Kam-
nik, potni list št. BA 350546, izdala UE
Kamnik. s-31095

Bolka Tomaž, Predoslje 22, Kranj, potni
list št. BA 86249, izdala UE Kranj. g-31195

Bosnić Elvis, Erjavčeva 45, Nova Gori-
ca, potni list št. BA 411140, izdala UE No-
va Gorica. g-31057

Breznik Damjan, Sp. trg 52, Vuzenica,
potni list št. AA 624180, izdala UE Radlje
ob Dravi. p-31056

Brilly Mitja, Groharjeva c. 11, Ljubljana,
potni list št. BA 587010, izdala UE Ljublja-
na. s-31163

Brinc Božidar, Lesjakova 57, Limbuš,
potni list št. AA 860745, izdala UE Maribor.
s-31063

Buležan Milenko, Ul. Ferda Bidovca 1,
Izola, maloobmejno prepustnico št. AI 674,
izdala UE Izola. p-31090

Buležan Rožana, Ul. Ferda Bidovca 1,
Izola, maloobmejno prepustnico št. AI
109387, izdala UE Izola. p-31091

Centa Martina, Cesta na Markovec 43,
Koper, potni list št. BA 577038. g-31356

Čeran Saša, Clevelandska 23, Ljublja-
na, potni list št. BA 313975, izdala UE Ljub-
ljana. s-31373

Čontala Zvonimir, Dalmatinska 43, Mari-
bor, osebno izkaznico št. 110856.
p-31049

Čuk Matija, Hafnerjeva 6a, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 454064, izdala UE Ljubljana.
s-31266

Devura Dalibor, Na Korošci 2, Ljubljana,
potni list št. BA 679532, izdala UE Ljublja-
na. s-31282

Dolinšek Mojca, Grobeljska 30, Men-
geš, osebno izkaznico, št. 19819. s-31383

Dornik Natalija, Trg revolucije 10a, Tr-
bovlje, potni list št. BA 55704, izdala UE
Trbovlje. s-31274

Duraković Damir, Pri opekarni 20, Raz-
vanje, potni list št. BA 673631, izdala UE
Maribor. p-31007

Dvanajščak Drago, Kolodvorska 18a,
Ljubljana, potni list št. AA 825890, izdala
UE Ljubljana. s-31269

Flisek Petra, Žnidaršičeva 22, Domžale,
potni list št. BA 890585, izdala UE Domža-
le. s-31377

Gašperlin Tatjana, Predoslje 81, Kranj,
potni list št. BA 749117, izdala UE Kranj.
s-31211

Gerbec Valentin, Doblar 43, Ročinj, pre-
klic prepustnice št. 33561, ki jo je izdala
UE Nova Gorica. g-31142

Gnezda Vasja, Grilčeva 28, Idrija, potni
list št. BA 251221. p-33003

Gorup Tamara, Vrstna ul. 27, Notranje
Gorice, potni list št. BA 654379, izdala UE
Ljubljana. s-31291

Govekar Karmen, Cesta Dušana Kvedra
29, Litija, osebno izkaznico št. 44118.
s-31086

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice
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Gregorič Severina Ana, Gregorčičeva ul.
20, Izola, maloobmejno prepustnico št. AI
82613, izdala UE Izola. g-31295

Grigić Goran, Beblerjev trg 8, Ljubljana,
potni list št. BA 769970, izdala UE Ljublja-
na. s-31065

Grčar Boštjan, Zabreznica 56, Žirovni-
ca, potni list št. BA 565480, izdala UE Je-
senice. p-31058

Harej Lea, Gradnikove brigade 51, No-
va Gorica, maloobmejno prepustnico št. AI
19938, izdala UE Nova Gorica. g-31138

Herbst Hojnik Ines, Mejna ulica 58, Ma-
ribor, potni list št. BA 295233, izdala UE
Maribor. p-31077

Herbst Peter, Mejna ulica 58, Maribor,
potni list št. BA 369502, izdala UE Maribor.
p-31076

Hilčer Vanja, Ul. XXXI. divizije 7, Kranj,
potni list št. BA 717989, izdala UE Kranj.
s-31202

Horvat Peter, Leskovec 92, Pragersko,
potni list št. AA 339917, izdala UE Sloven-
ska Bistrica. p-31100

Hočevar Terezija, Poljanska cesta 20,
Ljubljana, osebno izkaznico št. 118726.
s-31112

Hren Zvonko, Gimnazijska cesta 15, Tr-
bovlje, potni list št. AA 564009. g-31358

Hrvatin Klarisa, Šmarje 156, Šmarje, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 67116.
g-31369

Ignjatović Goran, Čanžekova 1, Ljublja-
na, potni list št. AA 454800, izdala UE Ljub-
ljana. s-31071

Jašari Mithat, Gregorinova ul. 4, Ljublja-
na, potni list št. BA 560001, izdala UE Ljub-
ljana. s-31203

Jereb Vera, Viška cesta 49b, Ljubljana,
potni list št. AA 302806, izdala UE Ljublja-
na. s-31076

Jukić Dejan, C. C. Tavčarja 1/b, Jeseni-
ce, potni list št. AA 132904, izdala UE Jese-
nice. g-31200

Jurinić Stjepan, Tržaška cesta 86, Ljub-
ljana, osebno izkaznico št. 125797.
s-31305

Juričić Đani, Trnovska ul. 8, Ljubljana,
potni list št. BA 62655, izdala UE Ljubljana.
s-31129

Kalafatić Mojca, Podgorje 23, Celje,
osebno izkaznico št. 125931. p-31048

Kalender Enes, Rusjanov trg 1, Ljublja-
na, potni list št. BA 827873, izdala UE Ljub-
ljana. s-31306

Kavs Marko, Cerhova 26, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 49094, izdala UE Ljubljana.
s-31279

Keblič Irena, Polzela 119, Polzela, potni
list št. BA 598959, izdala UE Žalec.
p-31099

Koblar Joža, Triglavska c. 11, Bled, pot-
ni list št. AA 577430, izdala UE Radovljica.
g-31148

Koblar Marija, Triglavska c. 11, Bled,
potni list št. AA 629960, izdala UE Radovlji-
ca. g-31149

Koblar Miha, Triglavska c. 11, Bled, pot-
ni list št. BA 475242, izdala UE Radovljica.
g-31147

Kodrič Marija, Preglov trg 11, Ljubljana,
potni list št. AA 449955, izdala UE Ljublja-
na. s-31159

Kokoravec Stanislav, Tublje pri Komnu
8, Dutovlje, potni list št. AA 915118, izdala
UE Sežana. p-31121

Kološa Ines, Gogalova ulica 10, Kranj,
potni list št. BA 431529. s-31345

Konig Boris, Murova 21, Jesenice, potni
list št. BA 236170, izdala UE Jesenice.
p-31083

Koradin Alenka, Čepovan 128, Čepo-
van, potni list št. AA 469025. g-31364

Kordiš Natalija, Jelovec 5, Sodražica,
potni list št. BA 863880, izdala UE Ribnica.
s-31289

Koršič Ivan, Med Ogradami 29, Solkan,
Nova Gorica, potni list št. AA 888067, izda-
la UE Nova Gorica. s-31134

Kos Estera, I. Suliča 16/a, Šempeter pri
Gorici, potni list št. BA 165326, izdala UE
Nova Gorica. g-31198

Kovač Darko, Šulinci 55, Petrovci, potni
list št. BA 320608, izdala UE Murska Sobo-
ta. p-31011

Kovač Šiška Mirja, Maroltova 5, Ljublja-
na, potni list št. AA 770406, izdala UE Ljub-
ljana. s-31297

Kovačič Vesna, Straža pri Raki 31, Ra-
ka, osebno izkaznico št. 148667. p-31038

Kralj Franc, Rotman 16, Juršinci, oseb-
no izkaznico št. 109888. g-31153

Krašovec Matej, Bratovševa pl. 22, Ljub-
ljana, osebno izkaznico št. 180664.
s-31218

Kremžar Leopold, Ul. Kirbiševih 69e, Mi-
klavž na Dravskem polju, potni list št. AA
6369, izdala UE Maribor. p-31040

Krivograd Primož, Pod gonjami 59, Pre-
valje, potni list št. AA 351714, izdala UE
Ravne na Koroškem. g-31199

Krznarič Marko, Kamnogoriška 53, Ljub-
ljana, potni list št. BA 627739. s-31374

Kunst Marko, Trebče 27, Bistrica ob Sot-
li, potni list št. BA 863328, izdala UE Šmar-
je pri Jelšah. p-31098

Kurmanšek Taras, Zadrečka cesta 15,
Nazarje, potni list št. AA 430232, izdala UE
Mozirje. p-31120

Kusić Miroljub, Kolodvorska cesta 9,
Kranj, potni list št. AA 800419, izdala UE
Kranj. p-31036

Kusić Veroljub, Kolodvorska cesta 9,
Kranj, potni list št. AA 800414, izdala UE
Kranj. p-31037

Kuzmič Tanja, Nuskova 17, Rogašovci,
osebno izkaznico št. 52762. p-31055

Kvar Mojca, Gibina 10, Vitomarci, potni
list št. BA 819315, izdala UE Ptuj. p-31069

Legiša Matic, Golo Brdo 86, Ljubljana,
potni list št. BA 414910, izdala UE Ljublja-
na. s-31283

Lešnik Martin, Ul. heroja Šercerja 55,
Maribor, potni list št. AA 147422, izdala UE
Maribor. p-31104

Lindner Simon, Tomšičeva 22, Velenje,
osebno izkaznico št. 173175. p-31067

Ljubec Živa, Kvedrova c. 6, Koper, potni
list št. BA 576032. g-31365

Logar Dušan, Glinška 13, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 239529, izdala UE Ljubljana.
s-31133

Majcenovič Mirjana, Zg. Hajdina 69, Haj-
dina, potni list št. BA 584840. s-31314

Majes Andrej, Cerovec 34, Dolenjske
Toplice, potni list št. AA 224186, izdala UE
Novo mesto. g-31310

Maješ Bojan, Maliči Beličeve 64, Ljub-
ljana, potni list št. AA 459554, izdala UE
Ljubljana. s-31190

Makuc Slovenko, Gorenja Trebuša 47,
Slap ob Idrijci, potni list št. AA11812, izdala
UE Tolmin. g-31194

Malbašić Dado, Hladilniška pot 28, Ljub-
ljana, potni list št. BA 960915, izdala UE
Ljubljana. s-31060

Marot Franc, Vrhole pri Sl. Konjicah 54,
Zg. Ložnica, potni list št. BA 397045, izdala
UE Slovenska Bistrica. p-31043

Matoševič Dragan, Stražišče 1, Ravne
na Koroškem, potni list št. BA 719215.
g-31368

Mavec Vida, Planinca 2, Preserje, oseb-
no izkaznico št. 157553. s-31044

Merc Zvezdana, Koroška c. 33, Šoštanj,
potni list št. BA 465709, izdala UE Velenje.
p-31070

Miklič Franc, Podtabor 20, Struge, pot-
ni list št. BA 585106, izdala UE Kočevje.
s-31109

Miklič Viktor, Mlinarska pot 3, Novo me-
sto, potni list št. BA 356321, izdala UE
Novo mesto. s-31042

Mikuž Boštjan, Topolšica 32a, Topolši-
ca, potni list št. BA 823616, izdala UE Vele-
nje. p-31123

Mikuž Drago, Topolšica 32a, Topolšica,
potni list št. AA 736516, izdala UE Velenje.
p-31029

Mikuž Zalika, Topolšica 32a, Topolšica,
potni list št. BA 137693, izdala UE Velenje.
p-31089

Milovanovič Vera, Ul. borcev za severno
mejo 17, Ljubljana, potni list št. AA 767100,
izdala UE Ljubljana. s-31216

Mlakar Goran, Ul. Luke Svetca 3, Litija,
potni list št. BA 129377, izdala UE Litija.
s-31080

Monaco Jasmina, Piranska 1, Izola, pot-
ni list št. AA 503531, izdala UE Izola.
s-31206



Stran 2206 / Št. 30-31 / 30. 4. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Mulalić Ismet, Cegnarjeva ulica 9, Izola,
potni list št. AA 501772. g-31359

Mulalić Kata, Cegnarjeva 6, Izola, potni
list št. AA 503294. g-31361

Mulalič Mirsad, Spodnje Gorje 1a, Ra-
dovljica, potni list št. AA 422451, izdala UE
Radovljica. g-31058

Mučič Eda, Stjenkova 25, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico št. 97279.
g-31293

Napotnik Anita, Lokovica 76, Šoštanj,
potni list št. AA 236538, izdala UE Velenje.
p-31124

Neškovič Mladen, Vojkova 85, Ljublja-
na, potni list št. BA 455579, izdala UE Ljub-
ljana. s-31036

Nikolas Jošt, Kamniška 48, Maribor, pot-
ni list št. AA 650033, izdala UE Maribor.
g-31053

Nizza Anna, Augusta, Italija, potni list št.
BA 238805, izdala UE Ljubljana. s-31288

Novak Ivan, M. Kozine 12, Novo mesto,
osebno izkaznico št. 140553. g-31299

Novak Štefan, Brezovci 8, Puconci, pot-
ni list št. BA 599227. p-33001

Novinec Mateja, Ul. borcev za severno
mejo 17, Ljubljana, potni list št. BA 587337,
izdala UE Ljubljana. s-31215

Novinec Matjaž, Ul. borcev za severno
mejo 17, Ljubljana, potni list št. BA 814879,
izdala UE Ljubljana. s-31214

Novinec Tomaž, Ul. borcev za severno
mejo 17, Ljubljana, potni list št. BA 239053,
izdala UE Ljubljana. s-31213

Obersnel Irma, Topniška 70, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 105452. s-31259

Ocvirk Franc, Zrinjskega ulica 7, Dom-
žale, potni list št. BA 39094, izdala UE Dom-
žale. s-31103

Omanovič Šaban, Vena Pilona 5, Koper,
potni list št. BA 230153, izdala UE Koper.
g-31309

Omerović Huso, Cankarjeva 7, Celje,
potni list št. BA 388053. p-31130

Ornik Aleksandra, Cesta Ilije Gregoriča
23, Senovo, potni list št. AA 396356. s-
33067

Pehlić Muhamed, Ul. Tončke Čečeve
18, Ljubljana, preklic potnega lista objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 29/99, s-29357.
s-31201

Petek Samo, Ul. Borcev 6, Maribor, pot-
ni list št. AA808181, izdala UE Maribor.
p-31101

Peterca Branka, Trzinska c. 16, Men-
geš, potni list št. AA 532901, izdala UE
Ljubljana. s-31245

Peterca Matjaž, Trzinska c. 16, Men-
geš, potni list št. AA 763021, izdala UE
Ljubljana. s-31246

Petkovšek Janja, Kogejeva 3, Ljubljana,
potni list št. AA 877445, izdala UE Ljublja-
na. s-31072

Petrovič Melita, Rajšpova ulica 9, Ptuj,
potni list št. AA 358880, izdala UE Ptuj.
p-31035

Pezdirc Matej, Ul. 11 avgusta 4, Črno-
melj, potni list št. BA 724588. p-31125

Pipan Jana, Luznarjeva ul. 11, Kranj, pot-
ni list št. AA 344005, izdala UE Kranj.
p-31094

Pirjevec Mitja, Lepa pot 15, Portorož,
potni list št. AA 44378. s-31379

Podgrajšek Marjan, Vešenik 14/a, Slo-
venske Konjice, preklic potnega lista, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 29/99, p-29066.
p-31002

Podojsteršek Alenka, Partizanska c. 10,
Ravne, potni list št. BA 881320, izdala UE
Ravne na Koroškem. g-31054

Prijatelj Jerneja, Krekova 27, Komenda,
potni list št. BA 449652, izdala UE Kamnik.
s-31089

Pukšič Boris, Turjanci 23, Radenci, pot-
ni list št. BA 452909, izdala UE Gornja Rad-
gona. p-31009

Pučko Tatjana, Ul. Zlatke Rarer 16, Mi-
klavž na Dravskem polju, potni list št. BA
848723. p-31129

Radujko Dragan, Šalara 32, Koper, pot-
ni list št. BA 578265, izdala UE Koper.
g-31308

Ramić Mirsad, Stritarjeva ul. 13, Ro-
gaška Slatina, potni list št. BA 194334, iz-
dala UE Šmarje pri Jelšah. p-31020

Rass Marta, Alsing 12a, Rosenheim, pot-
ni list št. BA 101498, izdala UE Radovljica.
g-31301

Rebek Emil, Postajališka pot 1/a, Porto-
rož, potni list št. AA 201305. g-31317

Rožanc Samo, Bezovje pri Šentjurju 15,
Šentjur pri Celju, potni list št. AA 967779,
izdala UE Šentjur pri Celju. p-31010

Rodeš Angjela, Šarhova 30, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 132580. s-31243

Rogač Andreja, Planinškova ul. 11, Ljub-
ljana, potni list št. BA 118450, izdala UE
Ljubljana. s-31286

Roger Darko, Otiški vrh 30, Dravograd,
potni list št. BA 713076, izdala UE Dravo-
grad. p-31079

Roger Fortunat, Otiški vrh 30, Dravo-
grad, potni list št. BA 119858, izdala UE
Dravograd. p-31080

Romih Adrijano, Stantetova ul. 22, Vele-
nje, potni list št. BA 690105, izdala UE
Velenje. p-31052

Rovan Aleksander, Mestni log III/15, Ko-
čevje, potni list št. AA 632118, izdala UE
Kočevje. s-31110

Sajovic Polona, Golniška 82, Kranj,
osebno izkaznico št. 173007. g-31047

Schondorfer Marija, Primožičeva 21,
Ljubljana, osebno izkaznico št. 74013.
s-31137

Sedlanič Mladen, Ul. Veljka Vlahoviča
63, Maribor, potni list št. BA 371906, izda-
la UE Maribor. p-31046

Seferović Mirzet, CKO 16, Senovo, pot-
ni list št. BA 269050, izdala UE Krško.
p-31084

Selan Miroslav, Dobrunjska c. 4, Ljublja-
na, potni list št. AA 826387, izdala UE Ljub-
ljana. s-31049

Sever Radojka, Trg bratov Mravljakov 7,
Šoštanj, potni list št. BA 060956, izdala UE
Velenje. p-31086

Skurjeni Marjeta, Brodarjev trg 4, Ljub-
ljana, potni list št. AA 593650. s-31371

Smolnikar Janko, Prelovčeva 1b, Idrija,
potni list št. AA 523574, izdala UE Idrija.
p-31116

Smrečnik Jožica, Čreškova 15, Celje,
osebno izkaznico št. 62694. p-31118

Sprinčnik Miroslav, Breg 73, Žirovnica,
potni list št. AA 376644, izdala UE Jeseni-
ce. p-31044

Starman Dejan, Kosovelova ul. 20, Žiri,
potni list št. BA 631960, izdala UE Škofja
Loka. s-31062

Stojčić Zdravko, Ul. Emilia Driolia 5, Izo-
la, potni list št. BA 577738, izdala UE Izola.
s-31263

Stošić Dejan, Pot k igrišču 3, Ljubljana,
potni list št. AA 680876, izdala UE Ljublja-
na. s-31273

Šafranič Jože, Cesta 24. junija 64, Ljub-
ljana, potni list št. AA 719177, izdala UE
Ljubljana. s-31307

Šakić Sandi, Prištinska ul. 6, Ljubljana,
potni list št. BA 331266, izdala UE Ljublja-
na. s-31311

Šega Dušan, Javorniški Rovt 13/a, Je-
senice, potni list št. AA 907394, izdala UE
Jesenice. p-31050

Šeško Vincenc, Ribniki 59, Sevnica, pot-
ni list št. AA 237455, izdala UE Sevnica.
p-31019

Šifrar Boštjan, Podlubnik 136, Škofja Lo-
ka, potni list št. AA 29508, izdala UE Škofja
Loka. s-31068

Škodnik Simon, Ul. Lojzeta Hrovata 8,
Kranj, potni list št. BA 693420, izdala UE
Kranj. g-31051

Šmitran Mladen, Vrtna ulica 1, Koper,
potni list št. BA 576927, izdala UE Koper.
g-31056

Špegel Igor, Vojkova 1, Celje, potni list
št. BA 476486. p-31126

Štampar Ivana, Segovci 41, Apače, pot-
ni list št. AA185362, izdala UE Gornja Rad-
gona. p-31008

Šuštar Marta, Grgar 165c, Grgar, ma-
loobmejno prepustnico št. AI 133799, iz-
dala UE Nova Gorica. g-31145

Šuštar Peter, Grgar 165c, Grgar, ma-
loobmejno prepustnico št. AI 106147, iz-
dala UE Nova Gorica. g-31144

Tepša Nebojša, Muzejski trg 4, Koper,
maloobmejno prepustnico št. AI 36491, iz-
dala UE Koper. g-31151
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Tepša Nebojša, Muzejski trg 4, Koper,
potni list št. BA 230438, izdala UE Koper.
g-31152

Tomažin Mojca, Krmelj 70/a, Krmelj,
potni list št. AA 628665, izdala UE Sevnica.
p-31088

Turk Sara, Kajuhovo naselje 29, Kočev-
je, potni list št. BA 451854, izdala UE Ko-
čevje. p-31097

Umek Irena, Kašeljska cesta 50, Ljublja-
na, potni list št. AA 604163, izdala UE Ljub-
ljana. s-31272

Uplaznik Julijana, Pongrac 61, Griže,
osebno izkaznico št. 108427. g-31188

Vaupotič Ljubomir, Prekmurske čete
133, Črenšovci, potni list št. BA 610457,
izdala UE Lendava. p-31015

Vidic Matjaž, Na trati 16, Lesce, potni
list št. BA 475231.- g-31362

Zakrajšek Marija Milena, Šmarska cesta
66, Škofljica, osebno izkaznico št. 169313.
s-31267

Zalokar Jožefa, Lahomšek 12, Laško,
potni list št. BA 76409, izdala UE Laško.
g-31292

Zupanek Jože, Lipa pri Frankolovem 13,
Frankolovo, potni list št. BA 273200, izdala
UE Celje. p-31012

Žagar Angelca, Potoče 17a, Preddvor,
osebno izkaznico št. 109263. p-31034

Alagić Vesna, Zikova ulica 1, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20299,
izdala UE Kamnik. s-31125

Anžur Zlatka, Hladilniška pot 23, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846480, reg. št. 115456, izdala UE Ljub-
ljana. s-31037

Andrejc Boštjan, Vilfanova 8, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 7210, izdala
UE Piran. g-31015

Arhar Katja, Prušnikova ulica 30, Ljublja-
na, indeks št. 18961125, izdala Filozofska
fakulteta leta 1996. s-31126

Artnak Žiga, Brodarjev trg 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37391.
s-31189

Avsec Boštjan, Beričevo 16, Dol pri Ljub-
ljani, dijaško mesečno vozovnico, št.
28961. s-31315

Babič Zdravko, Zg. Kamenščak 2, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 10336,
izdala UE Ljutomer. g-31122

Balažic-Štrucl Judita, V Murglah 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1251262, reg. št. 128845, izdala UE
Ljubljana. s-31078

Battelino Janja, Dunajska cesta 9a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
597036, reg. št. 53095, izdala UE Ljublja-
na. s-31074

Berc Aljoša, Koritno 47, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 24052, izdala UE
Radovljica. g-31118

Blatešić Siniša, Kardeljev trg 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
20689, izdala UE Velenje. p-31119

Boljka Branka, Prečna pot 17, Domžale,
spričevalo 1. in 2. letnik Srednje ekonom-
ske in gradbene šole, izdani leta 1992 in
1993. s-31052

Boltin Marko, Cesta Dušana Kvedra 29,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
995381, izdala UE Litija. s-31084

Borišek Marija, Podšentjur 11, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. VD-SA
176632, izdala UE Litija. s-31207

Borčič Barbara, Cesta Andreja Bitenca
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 614142, reg. št. 36815, izdala
UE Ljubljana. s-31038

Boštjančič Jože, Brce 3, Ilirska Bistrica,
delovno knjižico, reg. št. 8356, ser. št.
08772. g-31347

Braico Jadranka, Ul. svobode 25, Piran,
delovno knjižico. g-31105

Bregar Olja, Vogelna 4, Ljubljana, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
s-31353

Brinjevec Branko, Seidlova 24, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 19784, izdala UE Novo mesto. g-31325

Brodnik Janez, Senuše 28, Leskovec,
spričevalo srednje šole. p-31005

Bukovinski-Čebulj Simona, Velesovo 72,
Cerklje, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje ekonomske šole Kranj, smer eko-
nomski tehnik. g-31033

Burger Monika, Draga 25, Štore, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 35471.
p-31045

Burnik David, Erjavčeva 4, Mengeš, di-
plomo Šolskih zavodov Litostroj, izdana leta
1990. s-31146

Butolo Roman, Trbonje 10, Trbonje, voz-
niško dovoljenje. p-31021

Cafuta Sebastjan, Litijska cesta 157,
Ljubljana, spričevalo 1. do 6. razreda OŠ
Kette Murn. s-31224

Carli Sašo, Rožna 9, Idrija, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 142544, reg. št.
8871, izdala UE Idrija. p-31030

Cergolj Barbara, Ul. Istrskega odreda 6,
Koper, vozniško dovoljenje, št. 27916, iz-
dala UE Koper. g-31018

Cimerman Jožef, Krapje 10, Veržej, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4532,
izdala UE Ljutomer. g-31121

Cirman-Briški Pavla, Medno 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
514311, reg. št. 3019, izdala UE Ljublja-
na. s-31135

Cirman-Briški Pavla, Medno 15, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 101158270, iz-
dala Zavarovalnica Slovenica. s-31136

Colnarič Sandi, Irje 8c, Rogaška Slatina,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 15109, iz-
dala UE Šmarje pri Jelšah. p-31081

Confidenti Aleš, Šaleška c. 2/a, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18888, izdala UE Velenje. p-31041

Cugelj Katja, Odrga 16, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1062206,
reg. št. 10480, izdala UE Trebnje. s-31087

Čajič Hazim, Miren 233, Miren, zaključ-
no spričevalo Srednje gradbene šole Veno-
Pilon Ajdovščina. s-31258

Černelč Valentina, Pipanova c. 80, Šen-
čur, Alpetourovo vozovnico št. 928738.
g-31032

Čirović Ruža, Pavšičeva ulica 20, Loga-
tec, spričevalo 3. letnik Poklicne gostinske
šole, izdano leta 1979 na ime Trstenjak
Ruža. s-31097

Dakić Marinko, Pot na Fužine 11, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 101200062,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-31150

Debernardi Marino, Gažon 5, Šmarje pri
Jelšah, potrdilo o usposobljenosti za vodi-
telja čolna št. 02/13-1302/83. g-31102

Dijanič Dijana, Trg borcev NOB 13, Dol
pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6983. g-31011

Djulbić Smajo, Stari trg 27, Velenje, di-
plomo. p-31066

Dobanovački Darinka, Ul. Žanke Erjavec
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 999412, reg. št. 209448, izdala UE
Ljubljana. s-31156

Dobovišek-Puntar Sonja, Trg Celjskih
knezov 7, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 27997, izdala UE Celje. p-31109

Dolinar David, Goričane 60, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 973844,
reg. št. 200343, izdala UE Ljubljana.
s-31088

Dolinšek Mojca, Grobeljska 30, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
627528, št. reg. 5768, izdala UE Domža-
le. s-31381

Domej Matej, Breznica 27, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 15837, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-31124

Drakslar Antonija, Tenetiše 28, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1091338, reg. št. 46913, izdala UE Kranj.
g-31021

Dreven Renata, Šalinci 26/b, Križevci
pri Ljutomeru, delovno knjižico, reg. št.
153/91, ser. št. 0194880, izdana v Ljuto-
meru. p-31107

Drobnič Damjan, Reber pri Škofljici 12,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1075852, reg. št. 194386, izdala UE
Ljubljana. s-31162

Erjavec Anita, Dob pri Šentvidu 6, Šen-
tvid pri Stični, vozniško dovoljenje, št.
20523, izdala UE Grosuplje. s-31285

Fiegl Andrej, Delpinova 18, Nova Gori-
ca, zaključno spričevalo Tehniškega šolske-
ga centra Nova Gorica, smer strojništvo,
poklic obdelovalec kovin, izdano leta 1991.
g-31108

Druge listine
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Finkšt Darja, Aškerčeva 38, Mozirje, voz-
niško dovoljenje. p-31064

Fortuna Andrej, Planina 1, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1078624,
reg. št. 36982, izdala UE Kranj. g-31119

Furlan Mitja, Ulica Ivana Turšiča 2, Seža-
na, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 16391,
izdala UE Sežana. g-31330

Gerkšič Jožica, Semič 42/b, Semič,
spričevalo 3. letnika, poklic kemijski proce-
sničar. g-31172

Geršak Uroš, Srednje Gameljne 37a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 585746, reg. št. 173049, izdala UE
Ljubljana. s-31002

Gobec Damjan, Sotelska 48, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13283, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-31087

Goljat Zvonko, Šikole 15, Pragersko, za-
varovalno polico št. 158365, izdala Zavaro-
valnica Slovenica, poslovalnica Ptuj.
g-31030

Gorišek Boštjan, Marija Gradec 76,
Laško, vozniško dovoljenje, št. 10406, kat.
BFGH, izdala UE Laško. p-31073

Gornik Marko, Dolenjska c. 316, Škoflji-
ca, dijaško mesečno vozovnico, št. 1413.
s-31222

Gornik Peter, Vičava 40, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 32259, izdala
UE Ptuj. g-31237

Govekar Karmen, Cesta Dušana Kvedra
29, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 859715, izdala UE Litija. s-31085

Grabovac Daliborka, Celjska c. 51, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25909, izdala UE Velenje. p-31128

Grah Ludvik, Cesta na Bokalce 52, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Srednje strojne
in tekstilne šole v Murski Soboti, izdano leta
1974. s-31179

Grum Majda, Vaška pot 32, Ljubljana,
spričevalo 8. razred OŠ Polje. s-31270

Gubanec Zdenka, Grad 27, Cerklje, voz-
niško dovoljenje, izdala SO Kranj. g-31240

Habič Vivijana, Golnik 109, Golnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 736896,
št. reg. 37408, izdala UE Kranj. g-31323

Habjan Vida, Trg revolucije 4, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4642,
izdala UE Trbovlje. g-31318

Hodžić Anela, Vrhpolje, BIH, potrdilo o
opravljenih obveznosti 1. letnika Srednje
zdravstvene šole, izdano leta 1996.
s-31039

Holcman Katarina, Dunajska 67, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 4386.
s-31380

Horvat Slava, Selanov trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
261735, reg. št. 163957, izdala UE Ljub-
ljana. s-31303

Hudarin Veronika, Trg revolucije 10a, Tr-
bovlje, delovno knjižico št. 1612, izdana
12. 11. 1997 v Trbovljah. s-31048

Hudohmet Jernej, Golnik 118, Golnik,
indeks št. 8123. g-31123

Ivačič Oton, Sp. Libna 9, Krško, voz-
niško dovoljenje. p-31006

Janža Tomaž, Puconci 20, Puconci, voz-
niško dovoljenje, št. 35777. g-31329

Jankovič Miroslava, Novakova 11, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
503754, reg. št. 13970, izdala UE Domža-
le. s-31010

Jazbec Stanislav, Vojkova 2 a, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8116.
g-31332

Jež Jure, Dragomerška cesta 47, Bre-
zovica, vojaško izkaznico št. AB 52158, iz-
dala UE Vrhnika. s-31141

Jelnikar Feliks, Cesta ob Potoku 17,
Brezovica, licenco za mednarodni javni pre-
voz stvari št. 6145/5379-ZR70/1998, za
vozilo Mercedes-benz 1844 LS, reg. št.
F5-50N. s-31276

Jerič Marjan, Trubarjeva ulica 6, Domža-
le, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
št. 3659, izdala Fakulteta za elektrotehniko
14. 11. 1995. s-31346

Jerkovič Stipo, Šempeter 35, Šempe-
ter, inštruktorsko vozniško dovoljenje št. SB
4403. p-31114

Jerman Alan, Razgledna 44, Koper, vpi-
sni list za čoln z reg. oznako KP 3196, št.
02/03-699/92-94. g-31026

Jesenovec Bruno, Gradišnikova ulica
22, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9377, izdala UE Vrhnika. p-31062

Jesenovec Natalija, Gradišnikova ulica
22, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9171, izdala UE Vrhnika. p-31061

Jošt Marko, Brodarjeva 41, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 38197, izdala UE Ce-
lje. p-31054

Jugovič Željko, Dolinska 56, Koper, spri-
čevalo prekvalifikacije (prodajalec).
g-31101

Jurinić Stjepan, Tržaška cesta 86, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
91248, reg. št. 119493, izdala UE Ljubja-
na. s-31304

Kalar Helena, Tolminska ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
42090, reg. št. 181227, izdala UE Ljublja-
na. s-31290

Kante Igor, Ilirska ul. 34, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 891055,
reg. št. 137834, izdala UE Ljubljana.
s-31158

Karalić Iris, Slomškova 3, Brežice, de-
lovno knjižico ser. št. 271195, reg. št.
11257, izdana 24. 6. 1981 v Brežicah.
s-31161

Kastelic Rok, Vir pri Stični 55, Ivančna
Gorica, delovno knjižico. s-31343

Kavkler Jerica, Hošnica 68, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15341.
g-31114

Kern Rudolf, Sr. Bitnje 83/a, Žabnica,
listino ADR ZK 0443983. g-31004

Kerše Ivan, Pionirska cesta 20, Vrhnika,
spričevalo 4. letnika in maturitetno spriče-
valo Gimnazije Bežigrad, izdana leta 1971.
s-31331

Kladnik Primož, Ul. Ane Galetove 9, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12531, izdala UE Grosuplje. s-31257

Kladnik Štefanija, Marija Dobje 18,
Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10148, izdala UE Šentjur pri Celju.
p-31013

Klančnik Matjaž, Metoda Mikuža 12,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
4385. s-31265

Klement Milan, Mestni trg 12, Sloven-
ske Konjice, diplomo Gradbeno tehniške
šole, izdano leta 1989. p-31113

Knaus Mitja, Goriča vas 7 c, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 7409.
g-31322

Kocjan Toni, Delavska 2, Krško, diplo-
mo ŠC Boris Kidrič Celje, šolo končal leta
1982. g-31244

Kocjančič Erika, Hrastovlje 65, Črni Kal,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 40510.
g-31352

Kokošinek Željko, Javornik 58, Ravne
na Koroškem, zavarovalno polico št. AO
181052, izdala Zavarovalnica Slovenica.
p-31095

Kolar Danijel, Javornik 58, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16198, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-31115

Kopač Neža, Bedrih 8, Žiri, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 21260, izdala UE
Škofja Loka. s-31180

Kopač Neža, Bedrih 8, Žiri, študentsko
izkaznico št. 19328719, izdala Ekonomska
fakulteta. s-31181

Koporc Alenka, Vrhovčeva ul. 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1189005, reg. št. 186896, izdala UE Ljub-
ljana. s-31182

Koren Tatjana, Vilharjeva 6 c, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
832023. g-31334

Korošec-Koruza Zora, Ul. 28. maja 53,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1002139, reg. št. 198408, izdala UE
Ljubljana. s-31081

Kos Marija, Zidanškova 4, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5111. g-31319

Kos-Urbanija Simona, Klanec 35a, Ko-
menda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14825, izdala UE Kamnik. s-31050

Kosmač Karl, Lokrovec 38 b, Celje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje el. kovi-
narske šole v Velenju. p-31131

Kosmač Karl, Lokrovec 38 b, Celje, de-
lovno knjižico. p-31132
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Kosmina Martin, Balantičeva 10, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. reg.
11103, ser. št. S 1229038, izdala UE Dom-
žale. s-31176

Kovač Franc, Melinci 78/a, Beltinci, za-
varovalno polico št. 596363. p-31023

Kovač Zorka, Ul. bratov Učakar 104,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 889421, reg. št. 114426, izdala UE
Ljubljana. s-31127

Kovačec Ivan, Majšperk 53, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št.
16747. g-31238

Kovačevič Gordana, Za progo 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1287391, reg. št. 227470, izdala UE Ljub-
ljana. s-31079

Kovačič Luka, Ul. Vide Janežičeve 17,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
36638. s-31106

Krajnc Ana, Trubarjeva 7, Ptuj, spričeva-
lo. p-31074

Kramberger Magdalena, Ul. Molniške
čete 19, Ljubljana, zavarovalno polico št.
208420, izdala Zavarovalnica Slovenica.
s-31262

Kreslin Drago, Titova c. 65, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21717. g-31120

Krevselj Miran, Mali vrh 15a, Šmartno
ob Paki, spričevalo Rudarskega šolskega
centra Velenje, Kovinarska poklicna šola,
izdano leta 1972. p-31065

Krigl Tanja, Čokova 5, Portorož, indeks
št. 62970114, izdan leta 1997. g-31022

Krivograd Primož, Pod gonjami 59, Pre-
valje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14565, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-31231

Kuhar Nina, Videm 39/a, Dol pri Ljublja-
ni, dijaško mesečno vozovnico, št.
9120826. s-31250

Kukovec Karmen, Zalog pri Škofljici 31,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 99830, reg. št. 206315, izdala UE Ljub-
ljana. s-31344

Kuzma Franc, Hotemaže 17a, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
271562, reg. št. 24505, izdala UE Kranj.
s-31006

Lahajnar Martin, Trebenče 11a, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1292131, reg. št. 11641, izdala UE Idrija.
p-31117

Lamberger Maja, Mihovce 4, Cirkovce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31877,
izdala UE Ptuj. g-31016

Lautar Gabrijel Jelko, Hrušica 202, Hru-
šica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1267666. g-31226

Laznik Darko, Podgorska c. 116, Slo-
venj Gradec, spričevalo 3. letnika šole za
elektrotehniko Velenje, izdano v šolskem
letu 1991/92. g-31252

Lesjak Vojko, Horjulska c. 36, Dobrova,
spričevalo 1., 2. in 3. letnik Poklicne go-
stinske šole, izdana leta 1982, 1983 in
1984. s-31294

Lipovšek Martin, Strensko 10, Rimske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 7036, izdala UE Laško. p-31110

Lisjak Andreja, Dane pri Sežani 83, Se-
žana, vozniško dovoljenje. g-31094

Lukić Saša, Tabor 6, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1193161, reg.
št. 220604, izdala UE Ljubljana. s-31281

Majkić Dragiša, Valjavčeva ul. 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1155272, reg. št. 48010, izdala UE Ljub-
ljana. s-31077

Makivič Dragan, Pot k Savi 29, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 37371.
s-31280

Makovec Maja, Brodarjev trg 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
732278, reg. št. 101555, izdala UE Ljub-
ljana. s-31191

Makovec Urška, Jarška 3, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. S 1069000,
reg. št. 31217, izdala UE Domžale.
s-31092

Malbašič Darko, Dobrova 9, Dobrova,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2146.
s-31219

Marinček Gordana, Brodarjev trg 13,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
30976. s-31278

Marič Jožef, Skakovci 14, Cankova, za-
varovalno polico št. 594763, izdala Zavaro-
valnica Adriatic. g-31028

Markovič Danijel, Zagajski vrh 29, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16428, izdala UE Gornja Radgo-
na. g-31321

Martinuč Ivana, Zavrzelno 21, Bovec, ve-
teransko izkaznico št. 27831, izdana 2.4.
1997 pri UE Tolmin. g-31029

Matevljič Marjan, Župančičeva 28, Pi-
ran, pooblastilo za naziv mornar motorist,
št. 02/09-1412/88. g-31023

Mavec Vida, Planinca 2, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813815,reg. št. 158922, izdala UE Ljublja-
na. s-31045

Meden Damijan, Gerbičeva ulica 5a,
Cerknica, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol, izdano leta 1982.
s-31204

Meden Damijan, Gerbičeva ulica 5a,
Cerknica, diplomo 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, skrajšani
program srednjega izobraževanja, vožnja
motornega vozila, smer voznik, izdana leta
1985. s-31205

Medoš Oriella, Korte 128, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7148, izdala
SO Izola. g-31013

Meh Jelka, Likarjeva 14, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11232.
p-31042

Mehić Mujo, Jakčeva ulica 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1234213, reg. št. 171792, izdala UE Ljub-
ljana. s-31298

Mesec Niko, Hafnarjevo nas. 105, Škof-
ja Loka, zavarovalno polico št. AO 178525,
AK 5419. p-31024

Meško Andrej, Gorišnica 70, Gorišnica,
indeks, št. 93438512, izdala Fakulteta za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko.
g-31349

Miklavc Simona, Podjunska ul. 10, Me-
žica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16093, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-31320

Miklič Viktor, Mlinarska pot 3, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
26246, izdala UE Novo mesto. s-31043

Milošević Sašo, Rojčeva ulica 16, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 585623, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-31264

Mitič Marinka, Velika pot 11, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-31012

Mlakar Drago, Cesta v Bevče 44, Vele-
nje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna št. 02/13-2391/96. g-31255

Mlakar Mateja, Košnica pri Celju 43, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. 28758.
p-31068

Mramor Ana, Vrenska Gorca 15, Buče,
diplomo Steklarske šole v Rogaški Slatini,
izdana leta 1988, na ime Krofel Ana.
s-31378

Mrzlikar Marta, Lahovče 21, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1155226, reg. št. 47988, izdala UE Kranj.
s-31186

Mujkić Jasna, Šalek 81, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27111, iz-
dala UE Velenje. p-31026

Mulič Atif, Polje, C. VI/10, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 890.
s-31197

Muratovič Izeta, Pot na pilarno 3, Tržič,
delovno knjižico. g-31100

Mustar Petra, Velike Lipljene 1/a, Tur-
jak, dijaško mesečno vozovnico, št. 334.
s-31073

Naglič Darka, Starovaška cesta 21, Bre-
zovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
44292, št. reg. 137567. s-31355

Nanut Samo, Cankarjeva ulica 84, Nova
Gorica, indeks št. 22032380, izdala Fakul-
teta za šport leta 1991. s-31040

Nešič Hedvika, Cankarjeva 2/c, Vele-
nje, spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitet-
no spričevalo srednje šole. p-31057

Nikič Aleksandra, Na jami 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 32511.
s-31075

Nikolas Jošt, Kamniška 48, Maribor, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-2561/97. g-31256

Novak Peter, Zidani Most 10, Zidani
Most, vozniško dovoljenje, št. 7737.
p-31115

Novinec Tomaž, Ul. borcev za severno
mejo 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 849455, reg. št. 67122, izdala
UE Ljubljana. s-31212
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Obranovič Engelbert, Cesta Ceneta Štu-
parja 3, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Sred-
nje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1997. s-31372

Ocvirk Franc, Zrinjskega ulica 7, Dom-
žale, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-3117/94. s-31261

Opara Jožef, Ulica Milana Majcna 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCDE-
FGH, št. S 654139, reg. št. 63840, izdala
UE Ljubljana. s-31220

Opara Jožef, Ul. Milana Majcna 16, Ljub-
ljana, vozno karto št. 424. s-31221

Orož Bogdan, Čadramska vas 3, Poljča-
ne, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 20028.
g-31017

Pahor Sandi, Hrvatini 210, Ankaran, voz-
niško dovoljenje, št. 39660, izdala UE Ko-
per. g-31174

Panič Damir, Maistrova 6, Brežice, voz-
niško dovoljenje. p-31003

Panič Milan, Tkalska 5, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 8345, izdala
UE Celje. p-31108

Pančur Sašo, Potok 5b, Laze, spričeva-
lo 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednja šola za elektrotehniko in računal-
ništvo, izdano 1997 in 1998. s-31090

Petelin Dejan, Kajuhova ulica 44, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1299543, št. reg. 225638. s-31354

Petelin Andrej, Jarnikova ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
139846, reg. št. 63689, izdala UE Ljublja-
na. s-31271

Petelinšek Olga, Slivnica pri Celju 27,
Gorica pri Slivnici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11048, izdala UE Šentjur pri Ce-
lju. p-31016

Peterlin Nataša, Goriške fronte 31, Šem-
peter pri Gorici, spričevalo OŠ Ivana Roba.
g-31027

Petrovič Miroslav, Rusjanov trg 2, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2346.
s-31009

Pečnik Marjan, Žlabor 26, Nazarje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4987, iz-
dala UE Mozirje. p-31096

Plevnik Anotn, Gubčeva 10, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 10173.
p-31022

Podreka Anja, Molniške čete 1, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 7414.
s-31223

Pogačnik Špela, Brodarjev trg 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051806, reg. št. 199733, izdala UE Ljub-
ljana. s-31041

Poprask Jože, Šmartno 52, Šmartno ob
Dreti, diplomo PTT šole. g-31351

Por Janez, Grabče 4, Zgornje Gorje, let-
no spričevalo št. I-1134. g-31164

Por Janez, Grabče 4, Zgornje Gorje, di-
plomo št. 600/97. g-31165

Potočnik Valentin, Ponikva 26a, Žalec,
vozniško dovoljenje. p-31111

Pregrad Bojan, Trebče 87, Bistrica ob
Sotli, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
16352, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-31103

Prezelj Boštjan, Šiška 2, Preddvor, in-
deks št. 18970566, izdala Filozofska fakul-
teta leta 1997. s-31155

Prodan Nevio, Oljčna pot 39, Koper,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 5, izdal
Center strokovnih šol v Ljubljani, poklicna
tapetniška šola. g-31103

Purnat Tina, Letuš 80/d, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1257338, izdala UE Žalec. p-31093

Rakar Daniel, Zrinjskega cesta 5a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
891325, reg. št. 167248, izdala UE Ljub-
ljana. s-31066

Rakič Miodrag, Erjavčeva 36, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
41854. g-31316

Ramšak Ivan, Trg revolucije 4, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4381,
izdala UE Trbovlje. g-31233

Rebula Tadeja, Kajuhova 1/a, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 10802, izdala
UE Izola. g-31117

Resnik Tomaž, Ulica Franca Mlakarja 44,
Ljubljana, delovno knjižico. s-31348

Rožen Boštjan, Podgora 27, Kotlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 14136,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-31230

Romih Mira, Turno 5, Gorica pri Slivnici,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9264,
izdala UE Šentjur pri Celju. p-31017

Rostan Špela, Poljanska cesta 13, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2459.
s-31275

Rupar Matej, Kovski vrh 1, Škofja Loka,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske in
upravno-administrativne šole v Kranju, izda-
no v šolskem letu 1992/93. g-31251

Rustemi Šenaze, Križna 12a, Ljubljana,
delovno knjižico. s-31178

Sadar Milan, Sušica 7, Ivančna Gorica,
overjeno kopijo licence št. 004361/
4873.BN19/1997, izdana 11. 12. 1997
za vozili z reg. oznako LJ 63-93D in LJ
62-74J. s-31140

Sajovic Polona, Golniška 82, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1115875,
reg. št. 47431, izdala UE Kranj. g-31019

Seitl Olga, Stanetova 54, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1048, izdala
UE Velenje. p-31027

Selan Antonija, Dobrava 2, Kostanjevica
na Krki, delovno knjižico. p-31072

Sikošek Klemen, Škapinova 9, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37310.
p-31039

Simnovčič Stjepan, Ob sotočju 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244297, št. reg. 209312. s-31366

Slak Tanja, Zg. Bitnje 168, Žabnica, Al-
petourovo vozno karto št. 473321.
g-31253

Slavic Franc, Puconci 346, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 36959. g-31327

Slekovec Zvonka, Selišči 19, Sv. Jurij,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10521,
izdala UE Gornja Radgona. g-31235

Starc Gorazd, Pregarje 20, Obrov, zava-
rovalno polico št. AO 635723/ZK
0567618, izdala Zavarovalnica Adriatic.
g-31107

Starc Valentina, Dekani 228 a, Dekani,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 40495.
g-31335

Starman Dejan, Kosovelova ul. 20, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
519295, reg. št. 21916, izdala UE Škofja
Loka. s-31061

Stepančič Darjo, Renče 41/b, Renče,
vozniško dovoljenje. g-31171

Stojanović Sladjan, Zaječar, Jugoslavija,
osebno delovno dovoljenje št. 424486391.
s-31185

Sumrak Bojan, Lopata 62/a, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 40095. p-31122

Svetina Irena, Šentjanž 12, Šentjanž pri
Dravogradu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5526, izdala UE Dravograd. p-31127

Šaler Leopold, 9. korpusa 7, Izola, potr-
dilo o usposobljenosti za voditelja čolna.
g-31104

Šekoranja Andreja, Dromeljšek 2, Bizelj-
sko, vozniško dovoljenje. p-31004

Šenica Andrej, Pod cvingarjem 29, Do-
lenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 29285, izdala UE Novo mesto.
g-31227

Šifrar Boštjan, Podlubnik 136, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
13739, izdala UE Škofja Loka. s-31067

Škerlj Franci, Brinje I/23, Grosuplje, za-
ključno spričevalo Šolskega centra Josip
Jurčič, smer kovinarstvo in strojništvo, izda-
no leta 1986. s-31217

Škodnik Simon, U. L. Hrovata 8, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
601613, reg. št. 42978, izdala UE Kranj.
g-31014

Šribar Alojz, Senuše 3, Leskovec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14824.
p-31102

Štimnikar Marko, Kotlje 152, Kotlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13520, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. g-31326

Štor Matej, Palmejeva ul. 32, Ljubljana,
evidenči list za čoln št. 01-03-609/1-1994.
s-31160

Štraus Jože, Cesta na Krko 13, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14345, izdala UE Grosuplje. s-31083

Tement Silva, Parecag 101/a, Sečovlje,
zaključno spričevalo Poklicne trgovske šole
Ptuj, izdano leta 1973. g-31025
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Tomažič Florjan, Gradišče pri Vipavi 46,
Vipava, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo Srednje kmetijske šole Maribor,
izdano leta 1983. s-31059

Tomelj Marta, Volčji potok 45 A, Radom-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 890,
izdala UE Kamnik. s-31324

Tratnik Boštjan, Na hribih 14, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 1181910, izdala
UE Tolmin. g-31239

Tratnik Urška, Žagolič 27, Col, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 1236067.
g-31333

Trošt Silvo, Bazoviška 8, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje. g-31229

Trček Miha, Industrijska 5, Žiri, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 20306, izdala UE
Škofja Loka. s-31302

Urbas Jože, Blekova vas 27, Logatec,
potrdilo za varno delo s traktorji in traktor-
skimi priključki št. 2231, izdano 1. 7. 1998.
s-31248

Uršič Bojan, Imeno 30, Podčetrtek, in-
deks Ljudske univerze Rogaška Slatina.
p-31014

Vagaja Helena, Podgorica 89, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje fri-
zerske šole, izdano leta 1975 na ime Kokalj
Helena. s-31020

Vajs Boštjan, Ul. Matije Blejca 14, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19715, izdala UE Kamnik. s-31254

Velenšek Boštjan, Črtomirova 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42044.
p-31092

Vencelj Kristina, Cankarjeva ul. 82, No-
va Gorica, dijaško mesečno vozovnico, št.
21722. s-31046

Veninšek Janez, Rečica ob Savinji 86,
Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 4995, izdala UE Mozirje.
p-31053

Vidic Janez, Prigorica 18, Ribnica, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 8301, izdala
UE Ribnica. s-31184

Vidnar Peter, Gosposvetska 71, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu št. I-LP/
9, izdano 5. 10. 1990. g-31249

Vidović Zoran, Rjava cesta 2b, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050381, reg. št. 208622, izdala UE Ljub-
ljana. s-31091

Vidovič Darja, Velika Polana 123/d, Ve-
lika Polana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12777, izdala UE Lendava. p-31082

Vnuk Danijel, Melinci 138/c, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 30743. g-31236

Vrečko Radoška, Štorje 2, Sežana, let-
na spričevala Učiteljišča Koper, izdana v
šolskih letih 1962/63 do 1966/67 na ime
Žiberna Radoška. g-31247

Vujović Petar, Fazanska 8, Portorož,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Piran, izda-
no v šolskem letu 1996/97. g-31173

Vukan Nataša, Naselje ljudske pravice
31, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 22537. g-31328

Xharra Refki, Linhartova 5, Ljubljana, di-
plomo o opravljenem specialističnem izpitu
iz medicinske biokemije, izdal Klinični cen-
ter leta 1976 na ime Besim Domi. s-31209

Zadnik Alenka, Medenska 74, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
s-31370

Zajc Rajko, Smerdujeva ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
843913, reg. št. 89563, izdala UE Ljublja-
na. s-31035

Zore Sonja, Plešičeva ul. 43, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012814, reg. št. 136571, izdala UE Ljub-
ljana. s-31128

Zorko Lado, Veliki Dol 17, Koprivnica pri
Brestani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10496. p-31112

Zorman Rafko, Skaručna 38, Vodice, za-
varovalno polico št. 576646, izdala Zavaro-
valnica Adriatic. s-31132

Zupan Matjaž, Zg. Pirniče 96b, Medvo-
de, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole, izdano leta 1975. s-31187

Zupančič Damjan, Kresniške Poljane 65,
Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 647895, izdala UE Litija. s-31284

Žagar Marko, Leninov trg 8, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11374,
izdala UE Trbovlje. g-31232

Žnideršič Boris, Cankarjeva 58, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-31116

Žužek Gregor, Tacenska cesta 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
514823, reg. št. 192392, izdala UE Ljub-
ljana. s-31157

Žula Igor, Jerova ul. 3, Ptuj, delovno
knjižico, reg. št. 47681, izdala UE Ptuj.
g-31350

Žust Robert, Ob Drobtinki 8, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 846799, reg. št. 141199, izdala UE Ljub-
ljana. s-31275
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