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Sodni register

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 4683/98 Rg-101
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

VITIT, Trgovsko in proizvodno pod-
jetje, d.o.o., Kočevje, Pri Unionu 28, Ko-
čevje, reg. št. vl. 1/15588/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 10. 8. 1998.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelj je Vuković Slobodan, Pri
Unionu 28, Kočevje, z ustanovitvenim kapi-
talom 1,500.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Vuković Slobodana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 1998

Srg 16306/94 Rg-102
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

MPTA, merilna procesna tehnika in
avtomatika, d.o.o., Marinkov trg 12,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/7740/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 19. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Goran Čeledin, Marinkov
trg 12, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema 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
Čeledin Gorana.

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 13. 6. 1996

Srg 942/99 Rg-103
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

Trajna delovna skupnost Krog, p.o.,
Ljubljana, Krakovski nasip 22, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 19. 2. 1999.

Skupnost nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji skupnosti so Edi Berk, Ta-
bor 4, Ljubljana, Andrej Mlakar, Streliška 5,
Ljubljana in Sašo Mihelič, Vrhovčeva 15,
Ljubljana, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti skupnosti.

Po prenehanju skupnosti po skrajšanem
postopku se vse premoženje prenese v ce-
loti 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 18. 3. 1999

Rg-213024
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18364 z dne 9. 7. 1998 pod št. vložka
1/10210/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MAGGIE, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Ljublja-
na-Šentvid

Skrajšana firma: MAGGIE, d.o.o., Ljub-
ljana-Šentvid

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Cize-
jeva 12

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Potrata Margareta, izstop

28. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Potrata Margareta, Ljubljana-Šentvid,
Cizejeva 12.

NOVA GORICA

Rg-210888
Družba OSHO, Svetovanje in marke-

ting, d.o.o., Krilanova 10, Kobarid, s se-
dežem Krilanova 10, Kobarid, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-3316-00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 22. 10. 1998.

Ustanovitelj je Miclavez Antonio, Teobal-
do Ciconi 18/2, Udine, Italija, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 10. 1998

PTUJ

Srg 57/97 Rg-109567
Družba MULTI-ŠPED, podjetje za špe-

dicijo, trgovino in storitve, d.o.o., Ormož,
Kolodvorska 9, reg. št. vl. 1/5409-00, ka-
tere ustanovitelj je Topola Darko, Tina Ujevi-
ča 44, Varaždin, po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 12. 3. 1997 preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Topola Darko.

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

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 5. 1997
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-8/99 Ob-3539
Temeljni akt – Pravila Sindikata delav-

cev v zdravstveni negi Slovenije, SE Psi-
hiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
Ljubljana, matična številka 1158970, se z
dnem 1. 4. 1999 hrani pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, proletar-
ska c. 1, Ljubljana, in je vpisan v evidenci
statutov pod zap. št. 117.

Št. 028-3/99-124 Ob-3540
1. Republika Slovenija, Upravna enota

Gornja Radgona, sprejme v hrambo pravila
Sindikata družbe gradnje Spodnji Ivanj-
ci, s sedežem v Stavešinskem Vrhu 15,
9245 Spodnji Ivanjci, vpisana v evidenco
statutov sindikatov dne 6. 4. 1999, pod zap.
št. 51, z nazivom Pravila sindikata družbe
gradnje Sp. Ivanjci.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke izreka postane sindikat prav-
na oseba.

N 55/98 I-176
Metod Špringer, roj. 6. 4. 1925 in Karol

Špringer, roj. 7. 11. 1915, oba nazadnje
stanujoča Gor. Podboršt, Mirna Peč, sta
pogrešana od leta 1945.

Skrbnik za poseben primer je Nikola Pa-
devski iz Novega mesta, Jerebova 18.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 18. 3. 1999

Pri navedenih sodiščih teče
postopek, da se razglasijo za
mrtve osebe, ki so pogrešane.

Pogrešance pozivamo, da
se oglase; vsi drugi, ki kaj vedo
o njihovem življenju, naj to javi-
jo sodniku in začasnemu skrb-
niku oziroma predlagatelju v
roku treh mesecev po objavi
oglasa, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanca
razglasilo za mrtvega.

Razglasi sodišč

P 64/96 R-271
To sodišče je v pravdni zadevi tožeče

stranke Dušana Kovača in Marice Kovač,
oba iz Postojne, Ljubljanska cesta 22, zoper
toženo stranko Josipa Kovača, neznanega
prebivališča, zaradi ugotovitve lastninske pra-
vice in izstavitve zemljiško knjižne listine (pcto
500.000 SIT), objavlja, da je s sklepom to-
žencu Josipu Kovaču, delavcu, nazadnje sta-
nujočemu v Braziliji, sedaj neznanega prebi-
vališča, postavljen začasni zastopnik, odvet-
nik Igor Trebec iz Postojne.

Začasni zastopnik bo zastopal toženca v
postopku, dokler ne bo sam ali njegov poob-
laščenec nastopil pred sodiščem ali dokler
skrbstveni organ ne sporoči imena skrbnika.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 16. 4. 1999

Oklici o skrbnikih in razpravah

Amortizacije

N 139/98 R-218
Na predlog Rašice, tovarne pletenin

Ljubljana, d.d., Zg. Gameljne, Ljublja-
na-Šmartno, ki jo zastopa pooblaščenec
Matej Pirih, naslov isti, se uvaja amortizacija
vrednostnih papirjev: 40 imenskih delnic
Slovenske zadružne kmetijske banke, d.d.,
Miklošičeva 4, Ljubljana, emisije F, z nomi-
nalno vrednostjo 40.000 SIT za delnico,
št. F0008514, F0008525, F0008536,
F0008540, F0008551, F0008562,
F0008573, F0008584, F0008595,
F0008606, F0008610, F0008621,
F0008632, F0008643, F0008654,
F0008665, F0008676, F0008680,
F0009691, F0008702, F0008713,
F0008724, F0008735, F0008746,
F0008750, F0008761, F0008772,
F0008783, F0008890, F0008901,
F0008912, F0008923, F0008934,
F0008945, F0008956, F0008960,
F0008971, F0008982, F0008993,
F0009004.

Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 22. 3. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije

St 5/99 S-208
1. To sodišče je s sklepom št. St 5/99 z

dne 26. 4. 1999 začelo postopek za likvi-
dacijo družbe Agraria, Poslovne storitve,
d.o.o., Brežice, Šentlenart 72.

2. Za likvidacijskega upravitelja je bil
imenovan Zdravko Grboljšek, odvetnik v
Sevnici.

3. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
22. 9. 1999 ob 8.30, v dvorani št. IV/II,
Cesta krških žrtev 12.

4. Upnike pozivamo, da v dveh mesecih
od objave tega oklica prijavijo likvidacijske-
mu senatu svoje terjatve, z vlogo v dveh
izvodih in dokazi.

5. Dolžnike se poziva, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.

6. Oklic je bil nabit na oglasno desko,
dne 26. 4. 1999.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 4. 1999

St 4/99 S-209
To sodišče je s sklepom št. St 4/99 z

dne 26. 4. 1999 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek proti dolžniku MEST, tr-
govsko podjetje, d.o.o., Artiče, Glogov
brod 21c, Artiče, ker je premoženje dolž-
nika neznatne vrednosti in ne zadošča niti
za poplačilo stroškov stečajnega postopka.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa
se dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem,
dne 26. 4. 1999

St 8/99 S-210
To sodišče je s sklepom St 8/99 dne

23. 4. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Razvojni center Tivoli, d.o.o.,
Ljubljana, Šlandrova 10.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Moj-
ca Breznik, odvetnica iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 1. 9. 1999 ob 9. uri v konferenčni dvo-
rani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 4. 1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 1999

St 55/95 S-211
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Tekstilana Kočevje, p.o.,
Kočevje – v stečaju, za dne 15. 6. 1999
ob 10. uri v 352/III tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 1999

St 22/97 S-212
To sodišče v Celju objavlja v stečajni

zadevi pod opr. št. St 22/97 sklep z dne
21. 4. 1999:

Ugotovi se, da je bila kupnina iz kupopro-
dajne pogodbe za nakup pravne osebe, ki
sta jo dne 11. 2. 1999 sklenila prodajalec
Zlatarna Celje, d.d., Kersnikova 19, Celje –
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v stečaju in kupec AL Inženiring, d.o.o., Ljub-
ljana, v celoti plačana v znesku 296,007.000
SIT dne 25. 3. 1999 s strani kupca.

Ker je bila kupnina v celoti plačana, ste-
čajni senat ustavi stečajni postopek zoper
prodano pravno osebo Zlatarna Celje,
d.d., Kernikova 19, Celje – v stečaju,
nadaljuje pa ga zoper stečajno maso, iz ka-
tere se poplačajo upniki (IV. odstavek
147. člena ZPPSL).

Po pravnomočnosti sklepa o ustavitvi po-
stopka (2. točka) se po uradni dolžnosti iz-
brišejo iz sodnega registra vsi vpisi v zvezi s
stečajnim postopkom, kupec pa se vpiše v
sodni register kot ustanovitelj prodane prav-
ne osebe (III. odstavek 171. člena ZPPSL).

Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 4. 1999

St 12/96 S-213
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-

nika ČIB Bovec, d.o.o. – v stečaju, Indu-
strijska cona 2, Nova Gorica, bo narok za
preizkus terjatev de 26. 5. 1999 ob 8.30, v
razpravni dvorani št. 110/I tega sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 4. 1999

St 44/96 S-214
To sodišče rzapisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Induplati tekstil, d.o.o.,
Domžale, za dne 1. 6. 1999 ob 12.45 v
sobi 368/III tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 4. 1999

St 42/98-31 S-215
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v zadevi Varkar Proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., Maribor,
Preradovičeva 38, za dne 15. 6. 1999 ob
10. uri v sobi 330 tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predloženi na-
črt finančne reorganizacije na tem sodišču,
in sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure, v
sredo od 9. do 12. ure v pisarni št. 217.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 4. 1999

Izvršbe in zavarovanja

II R 1312/98-13 I-189
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

1312/98 z dne 7. 12. 1998, je bila garso-
njera št. 46 v petem nadstropju stanovanj-
skega bloka in pripadajoče shrambe št. 46
na Celovški c. 134 v Ljubljani, ki je last
dolžnice na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 11. 11. 1998, sklenjene med
Karlo Priman Bredo iz Portoroža, Senčna
pot 65, kot prodajalko in dolžnico kot kup-
cem, z dnem 4. 1. 1999 zarubljena v ko-
rist upnika Bank Austria, d.d., Wolfova 1,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 30.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 1999

II R 1427/98-7 R-190
Na podlagi sklepa tega sodišča II R

1427/98 z dne 30. 12. 1998, je bilo tri-
sobno stanovanje št. 4, v izmeri 77,81 m2,
ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske
stavbe na Obirski 23a v Ljubljani, stoječe na
parc. št. 1934, vl. št. 1284 k. o. Zgornja
Šiška, ki je last obeh zastaviteljev po nedo-
ločenih deležih, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 0110/PD-753/OBR, sklenje-
ne dne 11. 5. 1993 s podjetjem Litostroj
Holding, d.d., Ljubljana, kot prodajalcem, z
dnem 20. 1. 1999 zarubljeno v korist upni-
ka A Agaton, d.o.o., Šeškova 42, Ribnica,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,887.500 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 1999

R 11/98 I-202
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

R 11/99 z dne 5. 2. 1999, je bila nepre-
mičnina – poslovni prostori v pritličju po-
slovne stavbe, stoječe na parc. št. 480 k.o.
Slovenj Gradec, ki se sestoji iz:

– točilnice v skupni površini 21,20 m2,
– hodnika v skupni površini 2,50 m2,
– WC v skupni površini 1,40 m2,
– shrambe v skupni površini 6,20 m2,
– kuhinje v skupni površini 16,03 m2,
– predprostora v skupni površini 1,36 m2,
– WC v skupni površini 1,36 m2,
– garderobe v skupni površini 5,31 m2,
– tuša v skupni površini 1,36 m2,
– skladišča – manipulacijski hodnik v

skupni površini 26,78 m2,
– prostora za sanitarije v skupni površini

9,75 m2,
– skladišča – hladilniki v izmeri 13,86 m2,
– predprostora v izmeri 5,31 m2,
– embalaže v skupni površini 9,56 m2,

ki se nahajajo na naslovu Mirko Jeromel,
s.p., Fast food, Poštna ulica, Slovenj Gra-
dec in je last zastavitelja Mirka Jeromel,
s.p., Fast food, Poštna ulica, Slovenj Gra-
dec, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 30. 12. 1998, zarubljena v korist upni-
ce Probanke, d.d., Maribor, Gosposka 23,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 8,475.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 29. 3. 1999

I 1288/96 I-208
Okrajno sodišče v Kopru je v izvršilni

zadevi upnice Banke Koper, d.d., Prista-
niška 14, Koper, proti dolžniku Albinu Eler-
ju, Vojke Šmuc 1, Koper, zaradi izterjave
3,219.994,10 SIT, dne 16. 3. 1999 ob
10.30, v navzočnosti pooblaščenke upni-
ce, na podlagi drugega in tretjega odstavka
211. člena ZIZ, sestavilo naslednji zapisnik
o rubežu nepremičnine:

Ugotovi se, da se stanovanje, last dolžni-
ka, nahaja na naslovu Kolaričeva ulica št. 7
v Kopru, meri 60,27 m2, je dvoetažno in
obsega sobo, kopalnico in predprostor, ki
se nahajajo v pritličju, ter stopnice, kuhinj-
sko nišo, jedilnico in dve sobi v prvem nad-
stropju.

Ta zapisnik ima pomen zaznambe sklepa
o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. Dolž-
niku je prepovedano razpolagati z zarublje-
no nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali
kako drugače preprečiti plačilo upnika, si-

cer stori kaznivo dejanje po 229. členu ka-
zenskega zakonika RS.

Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
(poplačilna pravica) tudi v primeru, če pri-
dobi pozneje kdo drug na isti nepremičnini
lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 3. 1999

R 12/99 I-209
Na podlagi sklepa tega sodišča opr.

št. R 12/99 z dne 4. 3. 1999 in opravlje-
nega rubeža nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, je bila nepremičnina, in
sicer:

– stanovanje št. 2 v I. nadstropju v sta-
novanjski hiši v Slov. Bistrici, Partizanska
c. 1, zgrajeni na parc. št. 1451, vl. št. 192
k. o. Slov. Bistrica, v velikosti 84,28 m2, ki
je last dolžnika Dispanzer za ženske Cen-
ter, dr. med. Mirko Jović, Slov. Bistrica,
Partizanska 1, po prodajni pogodbi z dne
30. 12. 1998,

Po sporazumu strank zarubljena v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljub-
ljana, podružnice Maribor, Strossmayerje-
va 26, Maribor, zaradi zavarovanja upniči-
ne denarne terjatve v višini 8,900.000 SIT
s pp.

Rubež nepremičnine ima pomen vknjiž-
be zastavne pravice.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 1. 4. 1999

R 1/99 I-223
To sodišče je v izvršilni zadevi upnika

Banka Celje, d.d., Vodnikova 2, Celje, ki
jo zastopa odv. Andrej Marzidovšek iz
Žalca, proti dolžnici Marjetici Grobler, Arja
vas 37, Petrovče, zaradi zavarovanja upni-
kove denarne terjatve, s sklepom opr. št.
R 1/99, z dne 24. 2. 1999, v korist upni-
ka, dovolilo in opravilo rubež nepremič-
nine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer
pritličnega stanovanja št. 3, v izmeri
63,98 m2, ki se nahaja v poslovno-stano-
vanjskem objektu A-40 v Žalcu, parc. št.
213/1 k.o. Gotovlje, last Marjetice Grob-
ler in Ivana Groblerja, oba stanujoča Arja
vas 37, Petrovče, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe št. IZB 1/98 z dne 23. 12.
1998, overjene pri notarju Srečku Gabrilu,
dne 6. 1. 1999, pod št. 47/99.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice na navedeni nepremičnini.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 9. 4. 1999

V R 126/99 I-252
To sodišče je s sklepom opr. št. V R

126/99 z dne 16. 4. 1999, v izvršilni zade-
vi upnika Krekova banka, d.d., Maribor, zo-
per dolžnico Marguč Alenko, s.p., Gledali-
ški trg 7, Celje in zoper zastavitelja Marguč
Alenko in Ernesta, oba stan. Iršičeva 6, Ce-
lje, zaradi zavarovanja denarne terjatve up-
nika do dolžnika, v znesku 12,000.000 SIT
s pp, z ustanovitvijo zastavne pravice na
nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knji-
go, na podlagi sporazuma strank po
251. členu ZIZ opravilo rubež in popis ne-
premičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
stanovanja št. 40, v stanovanjski hiši v Ce-
lju, Iršičeva 6, v 4. nadstropju, v izmeri
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71,70 m2, katerega sta lastnika zastavitelja
Marguč Alenka in Ernest, oba stan. Iršičeva
6, Celje, vsak do 1/2 celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 4. 10. 1993.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 4. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Ob-3514
ŠOU v Ljubljani, enota Kultura, objavlja

javni razpis za naslednja sodelavca enote
ŠOU Kultura:

1) programski vodja kluba K4,
2) programski vodja galerije ŠOU Ka-

pelice.
ad 1) Kandidati za programskega vodjo

Kluba K 4 morajo predložiti:
– avtorski koncept programa Kluba K4

za sezono 1999/2000,
– dokaze za široko poznavanje vseh zvr-

sti sodobne glasbe v Sloveniji in tujini,
– delovne izkušnje pri izvedbi organiza-

cijsko zahtevnih glasbenih prireditev,
– curriculum vitae,
– kratko analizo sorodne klubske scene

v Sloveniji,
– predloge za uravnoteženje artistične

in pop vsebine programske sheme K4.
ad 2) Kandidati za programskega vodjo

Galerije ŠOU Kapelice morajo predložiti:
– avtorski koncept programa Galerije

ŠOU Kapelice za sezono 1999/2000,
– dokaze za široko poznavanje vseh zvr-

sti sodobne likovne umetnosti,
– delovne izkušnje pri izvedbi organiza-

cijsko zahtevnih likovnih razstav,
– curriculum vitae,
– kratko analizo sorodne likovne produk-

cije v Sloveniji in tujini.
Kandidati za oba razpisa morajo biti mlaj-

ši od 40 let in morajo izkazati dobre komu-
nikativne sposobnosti. Kandidati naj pošlje-
jo prijavo d 1. 6. 1999, na naslov: ŠOU
Kultura, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, s
pripisom za razpis.

Kandidati bodo obveščeni o izbiri do 15. 6.
1999 in povabljeni na osebni razgovor.

ŠOU Kultura, Ljubljana

Št. 122-2/99-0016-04 Ob-3516
Ministrstvo za pravosodje razpisuje
I. na podlagi 15. člena zakona o sod-

niški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96
in 24/98):

a) 1 prosto mesto vrhovnega sodni-
ka na delovnem in socialnem oddelku
Vrhovnega sodišča Republike Slove-
nije;

b) 1 prosto mesto višjega sodnika na
oddelku za civilno sodstvo Višjega so-
dišča v Mariboru;

c)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Kranju,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Mariboru;

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

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

Št. 02/98 Ob-3438
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska 5, Maribor, faks 062/315-136

č)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Kopru,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Ljubljani,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Novi Gorici.
II. na podlagi 101. člena zakona o sod-

niški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in
24/98):

a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Cerknici.

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

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto vrhovnega sodnika, določene v
4. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto višjega sodnika, določene v 3. čle-
nu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi;

K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/č, K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

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

2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrdnost del: izgradnja Od-
delka za ORL in CFK ter Oddelka za oče-
sne bolezni (ca. 10.000 m2),

a) gradbeno-obrtniška dela:
780,803.862 SIT

b) instalacije (elektro-strojne):
413,369.000 SIT

c) zunanja ureditev: 58,678.2820 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naro-

čila gradbenih del, če je znan: 24. 6. 1999.
5.

Splošna bolnišnica Maribor

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

Popravek
V javnem razpisu za 10 eno ali enoinpol-

sobnih neopremljenih stanovanj Vlade
Republike Slovenije, servisa skupnih služb
Vlade, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 30-31 z dne 30. 4. 1999, Ob-3307 se
6. (b) točka pravilno glasi:

6. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 3. 5. 1999 do
19. 5. 1999 vsak delovni dan od 9. do 12.
ure.

Uredništvo

Popravek
Ob-3563

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za dobavo rjuh, prevlek za vzglav-
nike in odeje, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999, Ob-3289,
se spremeni:

– pod 3.(b) točko: 1. skupina: rjuhe
(16.400 za kos);

– pod 4. točko: Datum dobave, če je
predvideno:

I. dobava: 15. 7. 1999,
II. dobava: januar 2000;

– pod 9. točko: bančna garancija v vi-
šini 2% vrednosti ponudbe.

Ministrstvo za obrambo

Ob-3407
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, 1560 Ljublja-
na, Kolodvorska 11, 061/29-12921.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana-Zalog, Kri-
va pot 38.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 4800 kg bele kovine UNI
4515 za kovino MB 83.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,600.000 SIT.

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

cesivno (julij, november).
5. Predvideni datum zaključka dobave:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Materialno poslovanje,
Trg OF 6/I, 1506 Ljubljana, soba št. 29,
Tomaž Kosmač.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 5. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 20.000 SIT, virman
na žiro račun št. 50100-601-14744
(domači ponudniki), 110 EUR,
50100-620-133-27620-59383/4 (tuji po-
nudniki).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 16. 6. 1999 do 12. ure,
tajništvo Materialnega poslovanja, Pavlič
Melita.

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

18. 6. 1999 ob 11. uri, Kolodvorska 11 –
steklena dvorana, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% po-
nujene vrednosti, z veljavnostjo do 20. 8.
1999.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni plačilni rok je
60 dni po dobavi.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oblika: d.d., d.o.o., boniteta, potrdi-
lo o plačilu davkov in prispevkov.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 7. 1999.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tehnični podatki Drago Jejčič, tel.
061/29-14102, komercialna vprašanja To-
maž Kosmač, tel. 061/29-13226.

16., 17.
Slovenske železnice

Št. 512/1708-303 Ob-3408
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 ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Dravske elektrarne
Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000 Mari-
bor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 30 kom osebnih računal-
nikov, 30 kom zaslonov, 1 kom tiskal-
nik, 1 kom CD ReWritable enota.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila: orienta-
cijska vrednost celotnega naročila znaša
11,000.000 SIT.

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

1 mesec od veljavnosti pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrež-
na 170, Maribor, vložišče – soba 016.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo bo možno dobiti od 11. 5. do 14. 5.
1999, v vložišču DEM.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, potrjen virman
ali potrjena bančna nakaznica, žiro račun:
51800-601-28970.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 5. 1999 do 12. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 1999 ob 11. uri, Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, Maribor.

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

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

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 27. 5. 1999.

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

– cena – maks. 40 točk,
– usklajenost s tehn. specifikacijami in

morebitne boljše performanse ponujene
opreme – maks. 35 točk,

– servis – maks. 7 točk,
– reference – maks. 5 točk,
– število zaposlenih in kadrovska struk-

tura – maks. 8 točk,
– ostale ugodnosti – maks. 5 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podajata jih kontaktni osebi naročnika
Zdravko Močnik, tel. 062/30-05-165 in
Srečko Rojs, tel. 062/30-05-163, od 12.
do 15. 5. 1999, med 10. in 12. uro.

Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z “Ne od-
piraj – ponudba” in številko objave v Urad-

nem listu RS ter naveden predmet javnega
razpisa.

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

Št. 181/99 Ob-3480
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmi-
helska c. 1, Novo mesto, faks 323-097.

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

3. (a) Kraj dobave: Šmihelska c. 1, No-
vo mesto.

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

A) RTG aparat s C lokom – slikovni
ojačevalec,

B) video endoskopski sistem (gastro-
skop, kolonoskop).

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:
A) 13,000.000 SIT,
B) 8,000.000 SIT.
(d)
4. Datum  dobave,  če  je  predvideno:

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska
c. 18, Novo mesto, nabavna služba kont.
oseba Nada Povše, ek., tel. 068/323-362.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 19. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, samo negoto-
vinsko na ŽR: 52100-603-30372.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 31. 5. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Novo me-
sto, Šmihelska c. 1, Novo mesto, tajništvo
Splošne bolnišnice.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 1999 ob 10. uri v sejni sobi Splošne
bolnišnice.

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

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: samostojni do-
bavitelj.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
veljavna registracija za opravljanje ustrezne
dejavnosti in druge zahteve navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 6. 1999.

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: ponudniki jih lahko dobijo na podlagi
pisne vloge pri kont. osebi Vincenc Dular,
univ. dipl. inž. el.

16., 17.
Splošna bolnišnica Novo mesto, p.o.
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Ob-3482
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Reševalna služba Koroške, Ravne na
Koroškem, tel. 0602/23-316.

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

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

trebno dobaviti: reševalno vozilo.
– ustrezno zmogljiv bencinski motor

(2.500 ccm),
– synchro pogon 4×4.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

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

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

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

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
ševalna služba Koroške, tajništvo, Ob suhi
11A, Ravne na Koroškem.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 21. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na račun št.
51830-603-33033.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Reševalna služba Koroške,
tajništvo, Ob suhi 11A, Ravne na Koroškem.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 5. 1999 ob 13. uri, Ravne na Ko-
roškem, Ob suhi 11A.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% raz-
pisane vrednosti z veljavnostjo do 30. 6.
1999.

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

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

način uporabe meril – 21. člen ZJN): do-
bavni rok, nižja cena in ugodnejši plačilni
pogoji.

15., 16., 17.
Reševalna služba Koroške,

Ravne na Koroškem

Št. 37/99-2 Ob-3483
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ustavno sodišče Republike Sloveni-
je, Beethovnova 10, Ljubljana, tel.
061/1776-400, telefaks 061/210-451.

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

3. (a) Kraj dobave: področje mesta Ljub-
ljane.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: tri enosobna stanovanja,
do 45 m2 po stanovanju, starost do 10
let, prednost imajo stanovanja oddaljena
manj kot 2 km od sedeža sodišča, Ljublja-
na, Beethovnova 10. Stanovanja morajo biti
centralno ogrevana in imeti priključek za ra-
dio, televizijo in telefon.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
33,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: predvi-
dena cena enosobnega stanovanja je do
11,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: naj-
kasneje septembra 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
najkasneje september 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: in-
teresenti lahko dvignejo dokumentacijo na
Ustavnem sodišču Republike Slovenije pri
Tanji Rizvič, tel. 061/1776-400.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno prevzeti vsak dan od 10. do
vključno 31. maja 1999 med 9. do 10. uro.

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

predložiti ponudbe: zapečateno ponudbo z
oznako “Ponudba enosobnega stanovanja”
je treba oddati osebno ali s priporočeno
pošto tako, da bo na Ustavnem sodišču RS
najkasneje 8. junija 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo je treba oddati v
glavni pisarni Ustavnega sodišča na Beet-
hovnovi 10 v Ljubljani, pritličje levo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. junija 1999
ob 10.30 v razpravni dvorani Ustavnega so-
dišča na Beethovnovi 10 v Ljubljani.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
mora poudnik predložiti bančno garancijo v
vrednosti 10% od ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: stanovanje bo plačano
v 60 dneh po podpisu in overovitvi prodajne
pogodbe.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
mora biti najmanj 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.

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

Merila opredeljena v razpisni dokumen-
taciji:

– cena stanovanja, računano na m2,
– starost stanovanja,
– oddaljenost od Beethovnove 10, Ljub-

ljana,
– pozicija stanovanja v stanovanjski hiši,
– osebno dvigalo v večnadstropni stano-

vanjski hiši,
– možnost garažiranja osebnega avtomo-

bila (pokrita garaža ima prednost pred po-
kritim prostorom na prostem),

– rok za predajo stanovanja po podpisu
prodajne pogodbe.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: interesenti lahko dobijo druge informa-
cije o naročilu na Ustavnem sodišču Re-
publike Slovenije pri Janku Korenu, tel.
061/1776-400 od 10. do 31. maja 1999
vsak dan med 8. in 10. uro.

16., 17.
Ustavno sodišče Republike Slovenije

Ob-3484
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Selnica ob Dravi, Slovenski
trg 4, Selnica ob Dravi, telefaks
062/671-018.

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

3. (a) Kraj dobave: Mariborska cesta 30,
Selnica ob Dravi.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: notranja oprema za učilnice k
prizidku OŠ Selnica ob Dravi (priloga).

Element opreme
Klet
Gospodinjstvo
Delovni prostor (kuhinje, likanje, pranje)
1. hladilnik z zmrzovalnikom – 1 kom,
2. štedilnik s steklokeramično ploščo –

1 kom,
3. dvojno pomivalno korito 80 cm –

1 kom,
4. predalnik 40 cm – 2 kom,
5. zaprti element spodnji 50 cm –

5 kom,
6. viseče police 100 cm – 2 kom,
7. viseče police 120 cm –1 kom,
8. viseče police 40 cm – 1 kom,
9. viseče police 50 cm – 1 kom,
10. bojler – 1 kom,
11. napa 60 cm – 1 kom,
12. delovni pult 70/120/85 cm –

6 kom,
Shramba
1. odprta polica 80/50/200 cm –

5 kom,
2. omara 60/60/200 cm – 4 kom,
Učilnica
1. tabla – 1 kom,
2. stenski pano – 4 kom,
3. klop za 2 učenca – 10 kom,
4. stol normalni – 20 kom,
5. kateder – 1,
6. stol za učitelja – 1 kom.
Telovadnica
1. švedska lestev – 10 kom,
2. blazine za talno telovadbo – 8 kom,
3. mala koza – 1 kom,
4. nizka gred – 1 kom,
5. švedska klop – 4 kom,
6. premični koš znizek – 2 kom,
7. tarča – 4 kom,
8. omara za hrambo drobnega orodja –

1 kom,
9. omara za hrambo žog – 1 kom.
Medetaža
Garderobe
1. garderobna omara 30/500/200 cm

– 52 kom,
2. nizka klop 200/40/45 cm – 8 kom.
Pritličje
Mala šola
1. klop za 2 učenca – 10 kom,
2. stoli nizki – 20 kom,
3. omara 80/40/200 cm zasteklena –

2 kom,
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4.omara 80/40/200 cm zaprta –
4 kom,

5. police 80/40/200 cm – 2 kom,
6. stenski pano 120/100 cm – 4 kom,
7. tabla – 1 kom,
8. kateder – 1 kom,
9. stol za vzgojiteljico – 1 kom.
Kabinet za učitelje razredne stopnje
1. pisalna miza 80/120 cm – 6 kom,
2. priključna miza 80/40 cm – 4 kom,
3. omara 80/40/200 cm zaprta –

6 kom,
4. liftomat – 6 kom.
Kabinet za socialno delavko
1. pisalna miza 80/120 cm – 1kom,
2. priključna miza 80/40 cm – 1 kom,
3. klubska miza – 1 kom,
4. liftomat – 1 kom,
5. fotelj – 4 kom,
6. omra 80/40/200 cm zaprta – 2 kom,
7. računalnik – 1 kom,
8. tiskalnik – 1 kom,
9. telefon – 1 kom.
Kabinet za svetovalno delavko
1. pisalna miza 80/120 cm – 1 kom,
2. liftomat – 1 kom,
3. klop za enega – 4 kom,
4. stol normalni – 4 kom,
5. omara 80/40/200 cm zaprta – 2 kom,
6. telovadna blazina – 2 kom,
7. računalnik – 1 kom,
8. telefon – 1 kom.
Kemija
1. omara za laboratorijski pribor stekle-

na – 2 kom,
2. omara za AV sredstva – 1 kom,
3. stojalo za sušenje steklovine – 1 kom,
4. dvojno umivalno korito s toplo vodo –

1 kom,
5. demonstracijska miza – 1 kom,
6. klop enosed – 28 kom,
7. stol normalni – 28 kom,
8. stol za učitelja – 1 kom,
9. stenski pano – 4 kom,
10. magnetna tabla – 1 kom,
11. navojno platno za projiciranje –

1 kom,
12. eksperiment. miza s plinom in odto-

kom – 10 kom,
13. razdelilni stebriček za el. in plin z

omarico za jeklenko TNP – 1 kom,
14. instalacijski blok za učitelja – 1 kom.
15. instalacijski blok za učenca –

10 kom.
Kabinet FI-KE-BIO
1. omara 80/40/200 cm zaprta –

4 kom,
2. omara 80/40/200 cm zasteklena –

4 kom,
3. dvojno umivalno korito s toplo vodo –

1 kom,
4. demonstracijska miza – 1 kom
5. klop enosed – 12 kom,
6. stol normalni – 12 kom,
7. voziček za prevoz učil – 2 kom,
8. računalnik – 1 kom,
9. tiskalnik – 1 kom,
10. vtičnica 220V – 5 kom,
11. vtičnica 24V – 1 kom,
12. instalacijski blok za učitelja – 1 kom.
Kabinet za učitelje naravoslovja
1. pisalna miza 80/120 cm – 4 kom,
2. priključna miza 80/40 cm – 4 kom,
3. omara 80/40/200 cm zaprta –

2 kom,

4. 4 liftomat – 4 kom.
Učilnica za fiziko
1. omara 80/40/200 cm zaprta –

2 kom,
2. omara za AV sredstva – 1 kom,
3. dvojno umivalno korito s toplo vodo –

1 kom,
4. demonstracijska miza s priklj. 220V –

1 kom,
5. klop enosed – 28 kom,
6. stol normalni – 28 kom,
7. stol za učitelja – 1 kom,
8. stenski pano – 4 kom,
9. magnetna tabla – 1 kom,
10. navojno platno za projiciranje –

1 kom,
11. računalnik – 1 kom,
12. datoskop – 1 kom,
13. grafoskop – 1 kom,
14. televizor – 1 kom,
15. videorekorder – 1 kom,
16. eksperiment. miza z 24V in odto-

kom – 10 kom,
17. razdelilni stebriček za elektriko –

1 kom,
18. instalacijski blok za učitelja – 1 kom,
19. instalacijski blok za učenca –

10 kom.
1. Nadstropje
Likovna učilnica
1. omara 80/40/200 cm zaprta–

2 kom,
2. omara 80/40/200 cm – zasteklena

– 2 kom,
3. dvojno globoko umiv. korito s toplo

vodo – 1 kom,
4. klop enosed z dvižno delovno površi-

no – 28 kom,
5. stol s prilagodljivo višino – 28 kom,
6. omara za AV sredstva – 1 kom,
7. stenski pano – 6 kom,
8. magnetna tabla – 1 kom,
9. navojno platno za projiciranje –

1 kom,
10. multimedijski pult – 1 kom,
11. kateder – 1 kom,
12. stol za učitelja – 1 kom,
13. nizki regalni predalnik 80/40/85 cm

– 4 kom,
14. police za sušenje lik. del 80/40 cm

× 6 – 4 kom,
15. kasetofon z zvočniki – 1 kom,
16. televizor – 1 kom,
17. videorekorder – 1 kom.
Kabinet likovne vzgoje
1. pisalna miza 80/160 cm – 1 kom,
2. pisalna miza 80/120 cm – 1 kom,
3. omara 80/40/200 cm zasteklena –

2 kom,
4. liftomat – 1 kom,
5. nizki regalni predalnik 80/60/70 cm

– 3 kom,
6. delovni pult 60/250 cm – 2 kom,
7. korito s pokrovom za shranjevanje gli-

ne – 1 kom,
8. računalnik – 1 kom,
9. tiskalnik – 1 kom.
Učilnica za angleščino
1. multimedijski pult – 1 kom,
2. kateder – 1 kom,
3. stol za učitelja – 1 kom,
4. klop enosed – 28 kom,
5. stol nižji (5.-6. razred) – 28 kom,
6. stenski pano – 4 kom,
7. magnetna tabla – 1 kom,

8. navojno platno za projiciranje –
1 kom,

9. omara 80/40/200 cm zaprta –
2 kom,

10. omara 80/40/200 cm zasteklena –
2 kom,

11. omara za AV sredstva – 1 kom,
12. stojalo za slike – 1 kom,
13. navijalnik za slike in zemljevide –

1 kom.
Učilnica za razredno stopnjo 1
1. kateder – 1 kom,
2. stol za učitelja – 1 kom,
3. klop enosed – 28 kom,
4. stol nižji (3.-4. razred) – 28 kom,
5. stenski pano – 4 kom,
6. magnetna tabla – 1 kom,
7. navojno platno za projiciranje –

1 kom,
8. omara 80/40/200 cm zaprta –

2 kom,
9. omara 80/40/200 cm zasteklena –

2 kom,
10. omara za AV sredstva – 1 kom,
11. police 80/40/200 cm – 2 kom,
12. stojalo za plakate, slike, zemljevide

– 1 kom,
13. navijalnik za slike in zemljevide –

1 kom.
Učilnica za razredno stopnjo 2
1. kateder – 1 kom,
2. stol za učitelja – 1 kom,
3. klop enosed – 28 kom,
4. stol nižji (3.-4. razred) – 28 kom,
5. stenski pano – 4 kom,
6. magnetna tabla – 1 kom,
7. navojno platno za projiciranje –

1 kom,
8. omara 80/40/200 cm zaprta –

2 kom,
9. omara 80/40/200 cm zasteklena –

2 kom,
10. omara za AV sredstva – 1 kom,
11. police 80/40/200 cm – 2 kom,
12. stojalo za plakate, slike, zemljevide

– 1 kom,
13. navijalnik za slike in zemljevide –

1kom.
1. Nadstropje
Glasbena učilnica
1. kateder – 1 kom,
2. stol za učitelja – 1 kom,
3. klop enosed zložljiva – 28 kom,
4. stol normalni zložljiv – 28 kom,
5. stenski pano – 4 kom,
6. magnetna tabla z notnim črtovjem –

1 kom,
7. navojno platno za projiciranje –

1 kom,
8. omara 80/40/200 cm zaprta –

2 kom,
9. omara 80/40/200 cm zasteklena –

2 kom,
10. omara za AV sredstva – 1 kom,
11. police 80/40/200 cm – 2 kom,
12. praktikabli – 1 kom,
13. pianino – 1 kom,
14. računalnik s CD romom in zvočniki

– 1 kom.
Kabinet za učitelja glasbene vzgoje
1. pisalna miza 80/160 cm – 2 kom,
2. liftomat – 2 kom.
Učilnica za glasbeno šolo
1. kateder – 1 kom,
2. stol za učitelja – 1 kom,
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3. klop enosed zložljiva prilagodljive viši-
ne – 20 kom,

4. stol normalni zložljiv prilagodljive viši-
ne – 20 kom,

5. magnetna tabla z notnim črtovjem –
1 kom,

6. omara 80/60/200 cm zaprta –
6 kom,

7. pianino – 1 kom.
Učilnica zemljepisa
1. kateder – 1 kom,
2. stol za učitelja – 1 kom,
3. klop enosed – 28 kom,
4. stol normalni – 28 kom,
5. stenski pano – 4 kom,
6. magnetna tabla – 1 kom,
7. navojno platno za projiciranje

200/200 cm – 1 kom,
8. omara 80/40/200 cm zaprta –

2 kom,
9. omara 80/40/200 cm zasteklena –

2 kom,
10. omara za AV sredstva – 1 kom,
11. multimedijski pult – 1 kom,
12. stenski navijalnik za slike in zemljevi-

de – 2 kom,
13. računalnik – 1 kom,
14. tiskalnik – 1 kom,
15. LCD projektor – 1 kom.
Računalniška učilnica
1. kateder – 1 kom,
2. stol za učitelja – 1 kom,
3. računalniška miza – 12 kom,
4. stol normalni – 12 kom,
5. stenski pano – 4 kom,
6. magnetna tabla – 1 kom,
7. navojno platno za projiciranje

200/200 cm – 1 kom,
8. omara 80/40/200 cm zaprta –

2 kom,
9. omara za AV sredstva – 1 kom,
10. telefonski priključek – 1 kom,
11. priključek računalniške mreže –

13 kom.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

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

15. 8. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 8. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Sel-
nica ob Dravi.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 8. 5. 1999 do 27. 5.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
Občne Selnica ob Dravi št.
51800-630-26058 s pripisom za razpisno
dokumentacijo.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Občina Selnica ob Dravi (v
vložišču) Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 1999 ob 10. uri v Občini Selnica ob
Dravi.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost

ponudbe: bančna garancija v znesku
12,000.000 SIT najkasneje do 40 dni po
sklepu o izbiri izvajalca.

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

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:
ime ponudnika z matično števiko, registra-
cijo ponudnika (dovoljenje za opravljanje de-
javnosti, reference ponudnika za področje
šolske opreme v zadnjih dveh letih, ponuje-
na cena, opcija ponudbe, BON 1, BON 2,
BON 3, ne starejši od 30 dni.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): naj-
nižja cena in drugi kriteriji določeni z zako-
nom in razpisno dokumentacijo.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: (upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele na naslov naročnika v 20. dneh po
objavi razpisa, kont. oseba naročnika je Slo-
bodan Tatalovič, ek.).

16., 17.
Občina Selnica ob Dravi

Št. 0/2-01/99 Ob-3517
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno komunalno podjetje Jeko-in
d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice,
064/877-0420.

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

3. a) Kraj dobave: fco Javno komunalno
podjetje Jeko-in d.o.o., Titova 51, 4270
Jesenice,

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: 1 kom tovornega vozila s
pogonom na vsa kolesa, sedeži 1 + 2,
oranžne barve, s prekucnikom (s pro-
stornino ca. 4,5 m3), z opremo za montažo
pluga, skupne dovoljene teže od 13500 do
15000 kg, moč motorja od 220 do 230
KM, motor Euro 2, z medosno razdaljo od
3200 do 3260 mm, dimenzija pnevmatik
od 10 R 22,5 do 11 R 22,5 ter z ogrevani-
mi in električno nastavljivimi vzratnimi ogle-
dali in hidravlično vzmeten voznikov sedež.

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 naročilo blaga v
celoti.

č) Ocenjena vrednost naročila:
13,500.000 SIT.

d)
4. Datum dobave: 15. 11. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

15. 11. 1999.
6. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Jeko-in, d.o.o., Jesenice, Tito-
va 51, telefon št. 064/877-040.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati proti plačilu do
27. 5. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): cena za
razpisno dokumentacijo je 10.000 SIT.
Znesek je potrebno virmansko nakazati na
žiro račun Jeko-in, d.o.o, na številko:
51530-601-71281, sklicevanje na števil-
ko 207.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 27. 5. 1999, do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Jeko-in,d.o.o., Jesenice, Ti-
tova 51., tajništvo, soba št. 4.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 27. 5. 1999, ob
12.30, v sejni sobi podjetja Jeko-in, d.o.o.,
Jesenice, I. nadstropje, Titova 49.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 3% od vrednosti
javnega razpisa.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
podrobnosti so opredeljene v razpisni do-
kumentaciji.

10. Zahteva pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec oziro-
ma skupno nastopanje (joint venture) z opre-
delitvijo in pooblastilom vodilnega partner-
ja.

11. 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.

12. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku za
odpiranje ponudb.

13. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): cena
50%, podaljšana garancija 25%, reference
20%, ponudba nadomestnega vozila v pri-
meru okvare 5% ,

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

15., 16.
Jeko-in d.o.o. Jesenice

Ob-3518
1. Naročnik: Javni zavod Zdravstveni

dom Celje, Gregorčičeva 5, Celje, tel.
063/434-000; faks 063/441356.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

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

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: dobava in montaža RTG apa-
rata za slikanje prsnih organov.

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

č) Ocenjena vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

d)
4. Datum dobave: 30 dni po sklenitvi po-

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

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

b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od objave v Ur. l. RS
do 18. 5. 1999, od 8. do 12. ure - vsak
delovni dan od ponedeljka do petka.

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

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 21. 5. 1999 do
7.30, in to v zaprti ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj! - javni razpis – Ponudba za nabavo
in montažo RTG aparata ter navedbo šte-
vilke objave javnega razpisa. Na nahrbtni
strani ovojnice mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 5. 1999 ob 8. uri v prostorih uprave
Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene de-
javnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, Ce-
lje, I. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, v višini 10% vrednosti ponudbe in
mora veljati vsaj 60 dni po datumu odpiranja
ponudb, da bo ponudnik dobil garancijo
banke za dobro izvedbo posla, ki mora ve-
ljati vsaj 10 dni po poteku pogodbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
plačilo brez avansa, plačilo računa najmanj
30 dni po dobavi in montaži.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik, če mu bo dodeljeno jav-
no naročilo: pogodba, sklenjena za čas od
podpisa pogodbe do realizacije nabave in
zahtevana garancija za brezhibno delovanje
aparature.

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 proti ponudniku ni uveden
stečajni postopek, da ima veljavno regi-
stracijo, strokovnost, da ima poravnane
davke, da prilaga BON 1, 2 ali 3, da spo-
štuje dobavni rok, da nudi garancijo. Da
prilaga garancijo za resnost ponudbe in
dobro izvedbo posla in da soglaša s pogoji
pogodbe.

13. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 21. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21 člen ZJN): refe-
rence ponudnika, dolžina garancijske do-
be, servisiranje, tehnične karakteristike in
cena.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: (strokovno-tehnične) lahko dobi ponud-
nik v JZ ZD Celje (tel. št. navedena pod
točko 1) pri prim. mag. Mežnar Branetu, dr.
med.

16.
Zdravstveni dom Celje

Ob-3534
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

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

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročilo po nasled-
njih skupinah: specifikacije znotraj skupin so
razvidne iz razpisne dokumentacije:

A) tovorni avto do 6 ton, z dvigalom;
B) tovorni avto do 9,5 ton, z dvigalom;
C) tovorni avto do 9 ton, z dvigalom;
D) tovorni avto do 13 ton, z dvigalom.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

64,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
A) 2 tovorna vozila do 6 ton: 18,000.000

SIT;
B) 1 tovorno vozilo do 9,5 ton:

13,000.000 SIT,
C) tovorno bozilo do 9 ton: 13,000.000

SIT;
D) tovorno vozilo do 13 ton. Vsa vozila

morajo biti opremljena z dvigalom.
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

bava v 1999. letu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 9. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na sedežu podjetja: Elektro Maribor,
Vetrinjska ul. 2, v vložišču, soba 114, prvo
nadstropje, naslednji delovni dan po tej
objavi.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago do 27. 5. 1999, vsak
delovni dan med 8. in 11. uro.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudbe
je 24 dni. Pri ocenjevanju bodo upoštevane
vse ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 31. 5. 1999 do 12. ure. Zaprte
kuverte s ponudbo morajo biti v levem spod-
njem kotu označene z: “Ne odpiraj – Po-
nudba – Javni razpis – Tovorna vozila”. Po-
nudbe morajo biti zapečatene. Navedena
mora biti tudi številka objave v Uradnem
listu RS in predmet javnega razpisa.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 6. 1999 ob
12. uri v prostorih Elektro Maribor, Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor. Odpiranje vodi: Milan
Nežmah dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
ocenjene vrednosti javnega naročila ali dela
javnega naročila za katerega daje ponudbo.
Veljavnost bančne garancije: 90 dni.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 31. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena;
plačilni pogoj; servis prodajalca; nadomest-
ni deli; tipizacija vozil.

Merila so podrobno opisana v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: poda jih kontaktna oseba naročnika Mi-
lan Nežmah, tel. 062/22-00-127, do 27. 5.
1999 od 8. do 11. ure vsak delovnik.

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

16., 17.
Elektro Maribor, Javno podjetje

za distribucijo električne energije, d.d.

Ob-3535
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: terenska vozila in kombiji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo po
naslednjih skupinah: specifikacije znotraj
skupin so razvidne iz razpisne dokumen-
tacije:

A) terenska vozila;
B) kombiji.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

51,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
A) 4 terenska vozila: 11,000.000 SIT;
B) 6 kombijev: 40,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

bava v 1999. letu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 9. 1999.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na sedežu podjetja: Elektro Maribor,
Vetrinjska ul. 2, v vložišču, soba 114, prvo
nadstropje, naslednji delovni dan po tej
objavi.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago do 27. 5. 1999, vsak
delovni dan med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije v
višini  10.000 SIT,  virmansko  na  račun
št. 51800-601-22802 ali na blagajni pod-
jetja.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudbe
je 24 dni. Pri ocenjevanju bodo upoštevane
vse ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 31. 5. 1999 do 12. ure. Zaprte
kuverte s ponudbo morajo biti v levem spod-
njem kotu označene z: “Ne odpiraj – Po-
nudba – Javni razpis – Terenci”. Ponudbe
morajo biti zapečatene. Navedena mora biti
tudi številka objave v Uradnem listu RS in
predmet javnega razpisa.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 31. 5. 1999 ob
13. uri v prostorih Elektro Maribor, Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor. Odpiranje vodi: Milan
Nežmah dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
ocenjene vrednosti javnega naročila ali dela
javnega naročila za katerega daje ponudbo.
Veljavnost bančne garancije: 90 dni.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 31. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena;
plačilni pogoj; servis prodajalca; nadomest-
ni deli; tipizacija vozil.

Merila so podrobno opisana v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: poda jih kontaktna oseba naročnika
Milan Nežmah, tel. 062/22-00-127, do
27. 5. 1999 od 8. do 11. ure vsak de-
lovnik.

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

16., 17.
Elektro Maribor, Javno podjetje

za distribucijo električne energije, d.d.

Ob-3536
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

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

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

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročilo po nasled-
njih skupinah: specifikacije znotraj skupin so
razvidne iz razpisne dokumentacije:

A) 11 osebnih avtomobilov-limuzin do
1300 cmm;

B) 2 osebna avtomobila karavan, 1. kom-
binirano vozilo do 1300 cmm;

C) 3 osebni avtomobili: limuzina do
1600 cmm;

D) 4 osebni avtomobili-limuzina do
1400 cmm;

E) 1 osebni avto-limuzina do 1800 cmm.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

45,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
A) 11 osebnih avtomobilov: 15,400.000

SIT;
B) 3 osebni avtomobili: 5,100.000 SIT;
C) 3 osebni avtomobili: 10,500.000 SIT;
D) 4 osebni avtomobili: 10,000.000 SIT;
E) 1 osebni avto: 4,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

bava v 1999. letu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

30. 9. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na sedežu podjetja: Elektro Maribor,
Vetrinjska ul. 2, v vložišču, soba 114, prvo
nadstropje, naslednji delovni dan po tej
objavi.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago do 27. 5. 1999, vsak
delovni dan med 8. in 11. uro.

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

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudbe
je 24 dni. Pri ocenjevanju bodo upoštevane
vse ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 31. 5. 1999 do 12. ure. Zaprte
kuverte s ponudbo morajo biti v levem spod-
njem kotu označene z: “Ne odpiraj – Po-
nudba – Javni razpis – Osebni avtomobili”.
Ponudbe morajo biti zapečatene. Navede-
na mora biti tudi številka objave v Uradnem
listu RS in predmet javnega razpisa.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Elektro Maribor, javno pod-

jetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Maribor, Vetrinjska ul. 2, soba 114, prvo
nadstropje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 6. 1999 ob
10. uri v prostorih Elektro Maribor, Vetrinj-
ska ul. 2, Maribor. Odpiranje vodi: Milan
Nežmah dipl. org.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
ocenjene vrednosti javnega naročila ali dela
javnega naročila za katerega daje ponudbo.
Veljavnost bančne garancije: 90 dni.

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

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

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

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 31. 5. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena;
plačilni pogoj; servis prodajalca; nadomest-
ni deli; tipizacija vozil.

Merila so podrobno opisana v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: poda jih kontaktna oseba naročnika Mi-
lan Nežmah, tel. 062/22-00-127, do 27. 5.
1999 od 8. do 11. ure vsak delovnik.

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

16., 17.
Elektro Maribor, Javno podjetje

za distribucijo električne energije, d.d.

Št. 28/99 Ob-3564
1. Naročnik, poštni naslov, št. telefaksa:

Zdravstveni dom Izola, Dantejeva ulica št.
1, telefaks 066/648-341.

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

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

trebno dobaviti: 1 kom specialnega sani-
tetnega vozila.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: pred-
met naročila je potrebno dobaviti v celoti.

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

4. Datum dobave, če je predvideno:
18. 6. 1999.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
18. 6. 1999.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
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Zdravstveni dom Izola, Dantejeva ulica št.
1, 6310 Izola, tajništvo uprave, kontaktna
oseba Furlan Debora, tel. 066/647-774.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, kam
je potrebno znesek nakazati): 5.000 SIT –
virmansko nakazilo na žiro račun št.
51430-603-31413 – Zdravstveni dom Izo-
la, s pripisom “ Javna naročila “.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 5. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Izola, Dan-
tejeva ulica 1, 6310 Izola, v tajništvu pri
prevzemnici Furlan Debori, tel.
066/647-774, faks 066/648-341. Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom “Ponudba –Ne odpiraj!“ in ozna-
čene s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Zdravstveni dom Izola, Dantejeva ulica 1, Izo-
la, uprava zavoda, dne 28. 5. 1999 ob 7.30.

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

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

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 mo-
rejo umakniti ponudbe: do dokončnosti sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma
podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom.

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

15. Morebitne druge informacije: nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: ni bila
potrebna.

17.
Zdravstveni dom Izola

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

Popravek
V javnem razpisu za izvedbo gradbenih,

obrtniških in instalacijskih del, komunalnih
priključkov in opreme po sistemu “funkcio-
nalni ključ” za srednji povezovalni člen Na-

rodne galerije, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 30-31 z dne 30. 4. 1999, Ob-3270,
Št. 77/99 se 9. točka pravilno glasi:

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 31. 5. 1999
ob 11. uri v sejni sobi naročnika Narodna
galerija, Puharjeva 9, Ljubljana.

Uredništvo

Št. 158/20-999 Ob-3406
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik živega srebra Idrija, v zapira-
nju, d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija, faks
065/71-082.

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

3. Kraj izvedbe del: upravna stavba jaš-
ka Borba.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija upravne stavbe jaška Borba.

Ocenjena vrednost del znaša
23,103.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
1. 7. 1999, končanje del 31. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik živega srebra Idrija, v zapiranju, d.o.o.,
Arkova 43, Idrija, Finančno-komercialna
služba (soba št. 6 – Lapajne Katja).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče zahtevati vsak delovnik
med 8. in 13. uro, v času od 10. do 28.
maja 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
RŽS Idrija, v zapiranju, d.o.o., št.
52020-601-13705. Ob dvigu dokumentaci-
je je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudba bo pravoča-
sna, če bo prispela na sedež naročnika do
31. 5. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rudnik živega srebra Idrija,
v zapiranju, d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija.
Ponudnik, ki bo ponudbo dostavil osebno,
lahko to stori v tajništvu (soba št. 7 – Likar
Nadja).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 1999 ob 11. uri, na sedežu družbe v
sejni sobi (soba št. 16/II).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% vrednosti jav-
nega razpisa. Veljati mora še 30 dni po
izdaji 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:
način plačevanja in roki bodo določeni s
pogodbo, v skladu z navodilom o izvrševa-
nju proračuna RS.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo sklenjena pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora imeti veljavno registracijo in
odločbo o opravljanju dejavnosti, ter izpol-
njevati še ostale pogoje iz razpisne doku-
mentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 31. 5. 1999 do 11.
ure.

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

– ponudbena cena – 70%,
– roki – 30%.
Način uporabe kriterijev je pojasnjen v

razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatna pojasnila lahko ponudniki do-
bijo na Rudniku živega srebra Idrija, v zapi-
ranju, d.o.o., Arkova 43, Idrija, pri Bojanu
Režunu, univ. dipl. inž. geol. – tel.
065/73-811.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa, je 22 dni od
dneva odpiranja ponudb.

17., 18.
Rudnik živega srebra Idrija,

v zapiranju, d.o.o.

Št. 69/99 Ob-3409
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentilj, Šentilj 69, Šentilj v
Slov. Goricah.

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

3. Kraj izvedbe del: področje Občine
Šentilj in Občine Pesnica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovodnega cevovoda in vodohra-
ma Vajgen.

Ocenjena vrednost del: 60,000.000
SIT.

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

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: julij 1999–
november 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slov.
Goricah, kontaktna oseba Nives Erznožnik,
tel. 062/651-133, faks 062/651-135.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 15. uro, do oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT lahko ponudniki porav-
najo ob dvigu razpisne dokumentacije na bla-
gajni na sedežu Občine Šentilj, Šentilj 69.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 6. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šentilj, Šentilj 69,
2212 Šentilj v Slov. Goricah.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 6. 1999 ob 9.15, v sejni sobi Občinske-
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ga urada Občine Šentilj, Šentilj 69, 2212
Šentilj v Slov. Goricah – 1. nadstr.

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% od ocenjene vrednosti, ki mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
izvedba del bo financirana iz proračunskih
sredstev Občin Pesnica in Šentilj ter iz sred-
stev RS, namenjenih za spodbujanje razvo-
ja demografsko ogroženih področij.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklenil po-
godbo samo z glavnim izvajalcem 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:
so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni po odpi-
ranju ponudb.

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

16., 17., 18.
Občina Šentilj

Ob-3410
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, 5230 Bovec, 065/86-868.

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 de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sana-
cija in preplastitev ceste v indus. cono
Bovec.

Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del: 10,000.000 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: predviden pri-
četek del je september 1999, dokončanje
najkasneje do 10. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Bovec – Občinski urad (Milojka Kran-
jc), Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 20. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanskim na-
logom ali položnico na ŽR Občine Bovec,
št. 52030-630-7129, s pripisom “doku-
mentacija za cesto indus. cona Bovec”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 7. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občinski urad občine Bo-
vec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 7. 6. 1999 ob
12.30, na sedežu Občine Bovec.

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 7. 6. 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:

– kontaktna oseba Občina Bovec – Mi-
lojka Kranjc, Trg golobarskih žrtev 8, 5230
Bovec, tel. 065/86-107;

– 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.
Občina Bovec

Ob-3411
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, 5230 Bovec, 065/86-868.

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

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

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
sanacija in preplastitev ceste Bovec–
Vodenca.

Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del: 25,000.000 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: predviden pri-
četek del je 1. 9. 1999, dokončanje najka-
sneje do 15. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Bovec – Občinski urad (Milojka Kranjc),
Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 20. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanskim na-
logom ali položnico na ŽR Občine Bovec,
št. 52030-630-7129, s pripisom “doku-
mentacija za cesto Bovec–Vodenca”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 7. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občinski urad občine Bo-
vec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 7. 6. 1999 ob
12.30, na sedežu Občine Bovec.

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 7. 6. 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:

– kontaktna oseba Občina Bovec – Mi-
lojka Kranjc, Trg golobarskih žrtev 8, 5230
Bovec, tel. 065/86-107;

– 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.
Občina Bovec

Št. 34401-1/99 Ob-3412
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava, faks 065/65-805, kontaktna oseba
Alojz Vitežnik, tel. 065/65-131.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: Sanabor – Bela.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: asfalti-
ranje lokalne ceste Podkraj–Bela–Sana-
bor, št. LC 001190, dolžine 1922 m.

Ocenjena vrednost: 23,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek 1. 7.
1999, dokončanje 30. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vipava, občinska uprava, Vipava, Glav-
ni trg 15.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10 dni po objavi.

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

predložiti ponudbo: 30. dan po objavi, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Vipava, Glavni trg
15, 5271 Vipava.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. dan po objavi, ob 14. uri, Občina Vipa-
va, Glavni trg 15, 5271 Vipava, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od vrednosti ponudenih del, trajanje
garancije 40 dni po sprejemu sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila v skladu z navodilom o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 1/98).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravni status ponudni-
ka d.d. ali d.o.o.

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, bodo na-
vedene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. dan po ob-
javi.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): refe-
rence 50, cena po enoti mere 30, kvaliteta
(reklamacije za izvedena dela 20).

16., 17., 18.
Občina Vipava

Št. 40310/0028/99 0700 10 Ob-3413
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, tel. 22-010, faks
2201-293.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena, obrtniška in instalacijska dela pri
obnovi sanitarij v naslednjih objektih:

– Vrtec Borisa Pečeta, Tomšičeva 32,
Maribor – ocenjena vrednost je 5,000.000
SIT,

– Vrtec Koroška vrata, Smetanova 34a,
Maribor – ocenjena vrednost je 2,250.000
SIT,

– Vrtec Studenci, enota Radvanje, Gri-
zoldova 3, Maribor – ocenjena vrednost je
2,300.000 SIT,

– Vrtec Pobrežje, Cesta XIV. divizije
14a, Maribor – ocenjena vrednost je
2,250.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 7. 1999, zaključek do 1. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, kontaktna oseba je Adela Erker, tel.
062/2201-315.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudb (vsak dan od 8. do 12. ure, razen
ob sobotah, nedeljah in praznikih).

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: ponudniki, ki želijo
dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo
predložiti dokazilo o plačilu pristojbine, v
višini 5.000 SIT, na ŽR št.
51800-630-25505, z namenom nakazila
“Pristojbina za javni razpis – obnova sani-
tarij na objektih vrtcev”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 28. 5. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Od-
delek za družbene dejavnosti, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, soba 343.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 5. 1999 ob 12.30, kletna sejna soba
Mestne občine Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 5% od ocenjene vrednosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po začasnih mesečnih situacijah v
roku 60 dni od dneva izstavitve situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 28. 5. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skla-
du z razpisnimi pogoji.

16., 17., 18.
Mestna občina Maribor

Mestna uprava

Ob-3415
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom Idrija, Otona Župan-
čiča 3, 5280 Idrija, faks 73-691.

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

3. Kraj izvedbe del: Idrija, stavba novega
zdravstvenega doma.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: do-
končna ureditev desnega trakta II. nad-
stropja – 8 zobozdravstvenih ordinacij;
gradbena in obrtniška dela, strojna in-
stalacijska dela, elektroinstalacijska de-
la. Ocenjena vrednost vseh del:
26,000.000 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: možna je oddaja naročila
po naslednjih sklopih: a) gradbena in obrt-
niška dela; b) strojna instalacijska dela; c)
elektro instalacijska dela. Ponudniki lahko
podajo ponudbe za en sklop, dva ali vse tri.

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

končanja del ali čas izvedbe: 15. 6. 1999,
dokončanje 30. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ZD
Idrija, Otona Župančiča 3, tajništvo, Andreja
Rudolf.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 14. 5.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT je potrebno na-
kazati pred dvigom razpisne dokumentaci-
je, virmansko, na žiro račun ZD Idrija, št.
52020-603-31460.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudb
je 27. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom Idrija, Oto-
na Župančiča 3. Ponudba mora biti oddana
v zapečateni ovojnici z napisom “Ne odpiraj
– ponudba za javni razpis ZD Idrija”. Na
hrbtni strani mora biti napisan naslov poši-
ljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 5. 1999 ob 13. uri, v prostorih uprave
ZD Idrija.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% od ocenjene vrednosti del, bančna ga-
rancija 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
60 dni po izstavitvi situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po roku za odda-
jo ponudb le-teh ni možno umakniti.
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15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
garancija, rok izvedbe, reference, način pla-
čila in plačilni pogoji, druge posebne ugod-
nosti ponudnika. Teža in način uporabe me-
ril je navedena v razpisni dokumentaciji.

16., 17., 18.
ZD Idrija

Ob-3414
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, tel. št. 061/818-133, faks št.
061/818-119.

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

3. Kraj izvedbe del: Kamnik, Lokalna ce-
sta Kamnik - Vaseno, na odseku Zgornje
Palovče - Spodnje Palovče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija lokalne ceste v ocenjeni vredno-
sti ca. 30,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: brez variant.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe -
90 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko prevzamete na
Občini Kamnik, Glavni trg 24, soba 11/I,
med 8. in 10. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko prevzamete še deseti dan po
objavi razpisa.

V istem roku in času bodo projekti na
vpogled v sobi 25/I, vendar po predhodni
najavi na tel. št. 818-133.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
za razpisno dokumentacijo, v višini 10.000
SIT, je potrebno nakazati na žiro račun št.
50140-695-62233, dokazilo o vplačilu je
potrebno obvezno predložiti ob dvigu razpi-
sne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje 7. 6. 1999, do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: vložišče Občine Kamnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 7. 6. 1999 ob 11. uri
v sobi 9/P.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: po-
nudbi je potrebno priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo 45 dni po zaključku razpisa.

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

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: opcija ponudbe je
60 dni.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravni status ponudnika: d.d., d.o.o.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika: merila so nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in na-
čin uporabe meril (21. člen ZJN): morebit-
ne dodatne informacije na tel. št. 818-133
(Lojze Trebušak) ali 818-104 (g. Mlakar).

16., 17., 18.
Občina Kamnik

Št. 29/4-1999 Ob-3416
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno komunalno podjetje Log,
d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Ko-
roškem, tel. 0602/23-963, faks
0602/20-912.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično:

a) nizkotlačno plinovodno omrežje
na Prevaljah–Trg in Ob Meži;

Ocenjena vrednost 19 mio SIT.
b) nizkotlačno plinovodno omrežje

Mežica V. faza–I. Etapa;
Ocenjena vrednost 40 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 1. 7. 1999,
dokončanje 1. 10. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no komunalno podjetje Log, Dobja vas 187,
Ravne na Koroškem, kontaktna oseba Aloj-
zija Osvald, tel. 0602/23-963.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 14. 5. 1999
med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na ŽR
51830-601-19889 ali na blagajni podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 6. 1999 do 9.45 na
tajništvo podjetja ne glede na vrsto dostave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo podjetja Javno ko-
munalnega podjetja Log, Dobja vas 187,
Ravne na Koroškem, v zapečateni kuverti
jasno označeni z napisom: “Ponudba – Ne
odpiraj” z navedbo “Javni razpis – plinovod-
no omrežje Prevalje in Mežica”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 6. 1999 ob 10. uri, na sedežu podjetja
Javnega komunalnega podjetja Log, Dobja
vas 187, Ravne na Koroškem.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog ali menica v višini 5% od po-
nudbene vrednosti s pooblastilom za vnovči-
tev do izteka roka za podpis pogodbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila v

drugih dokumentih glede plačevanja: obra-
čun po mesečnih situacijah, valorizacija v skla-
du z indeksom Združenja za gradbeništvo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: izbrani izvajalec sam ali
s podizvajalci, ki morjao biti navedeni.

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:
pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki
morajo izpolniti pogoje iz razpisne doku-
mentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 6. 1999 od
14.30 dalje.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Medved Bojan, Dobja
vas 187, Ravne na Koroškem, tel.
0602/23-074 ali 041/629-079.

17., 18.
Komunalno podjetje Log, d.o.o.

Št. 361/99 Ob-3417
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šenčur, Kranjska 11, Šen-
čur, 064/411-166.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va Pipanove ceste, ocenjena vrednost del:
110,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: ponudba mora biti
izdelana po zahtevah razpisne dokumenta-
cije, variantne ponudbe niso sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
15. 6. 1999, dokončanje del 31. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šenčur, Oddelek za komunalno infra-
strukturo, Kranjska 11, Šenčur, kontaktna
oseba Janez Frantar.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 5. 1999
do 12. ure.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj – ponudba za obnovo Pi-
panove ceste.

(c)
8. (a)
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Šenčur, Kranjska c.
11, Šenčur.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 1999 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Šenčur.

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% ponudbene vrednosti del in rokom
veljavnosti ponudbe.
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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 30 dni
od dneva izstavitve situacije.

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:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe 30 dni od odpiranja
ponudb.

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

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedbena dela,
– rok dokončanja,
– finančne ugodnosti, ki jih nudi po-

nudnik.
16., 17., 18.

Občina Šenčur

Ob-3418
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šenčur, Kranjska 11, Šen-
čur, 064/411-166.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Šenčur.
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 na Pipanovi ce-
sti, ocenjena vrednost del: 30,000.000
SIT.

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

nesprejemljivost variant: ponudba mora biti
izdelana po zahtevah razpisne dokumenta-
cije, variantne ponudbe niso sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
15. 6. 1999, dokončanje del 31. 8. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šenčur, Oddelek za komunalno infra-
strukturo, Kranjska 11, Šenčur, kontaktna
oseba Janez Frantar.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 5. 1999
do 12. ure.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj – ponudba za izbradnjo
fekalne kanalizacije na Pipanovi cesti.

(c)
8. (a)
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Šenčur, Kranjska c.
11, Šenčur.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 1999 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Šenčur.

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% ponudbene vrednosti del in rokom
veljavnosti ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po mesečnih situacijah v roku 30 dni
od dneva izstavitve situacije.

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:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe 30 dni od odpiranja
ponudb.

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

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedbena dela,
– rok dokončanja,
– finančne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
16., 17., 18.

Občina Šenčur

Št. 344-23/1999 Ob-3419
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ormož, Ptujska cesta 6,
2270 Ormož, 062/701-721.

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

3. Kraj izvedbe del: območje Občine Or-
mož.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija lokalnega cestnega omrežja:

– javna pot Mali Brebrovnik, v dolžini
300 m,

– javna pot Vodranci–Godeninci, I. fa-
za,v dolžini1000 m,

– javna pot Lešnica–Strezetina, I. faza, v
dolžini 1000 m,

– lokalna cesta Sv. Tomaž–Sejanci, v
dolžini 1650 m,

– lokalna cesta Sodinci–Sodinski vrh,
II. faza, v dolžini 617,

– javna pot Šardinje, II. faza, v dolžini
479 m.

Ocenjena vrednost znaša 70,000.000
SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: 2 meseca.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virman, ŽR št.
52410-630-20808.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptuj-
ska c. 6, Ormož.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 5. 1999 ob 10. uri, Občina Ormož,
Ptujska c. 6, Ormož.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od ocenjene vrednosti del, bančna ga-
rancija, 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
30 dni po izstavitvi situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 6. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
85%, rok 5%, garancija 10%.

16., 17., 18.
Občina Ormož

Št. 352-56/99 Ob-3420
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ormož, Ptujska cesta 6,
2270 Ormož, 062/701-721.

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

3. Kraj izvedbe del: Trnovci–Rucmanski
vrh.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovoda Trnovci–Rucmanski vrh;
22,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: 2 meseca.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virman, ŽR št.
52410-630-20808.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 5. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska c.
6, Ormož.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 5. 1999 ob 10. uri, Občina Ormož,
Ptujska c. 6, Ormož.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
10% od ocenjene vrednosti del, bančna ga-
rancija, 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
30 dni po izstavitvi situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 27. 5. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
85%, rok 5%, garancija 10%.

16., 17., 18.
Občina Ormož

Št. 14/2-18 Ob-3421
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360 Vrh-
nika, 753-103.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: rekonstruk-
cija ceste na Zaplano, 25,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: junij 1999,
rok izvedbe 30.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vrhnika, oddelek za urejanje prostora
in komunalne zadeve, Tržaška 1, 1360 Vrh-
nika, Andrej Treven, dipl. inž. gr., tel.
755-121.

(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
ŽR št. 50110-630-810204.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Vrhnika, Oddelek za
urejanje prostora in komunalne zadeve, Tr-
žaška 1, 1360 Vrhnika.

Ponudbe morajo biti zapečatene z ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba za rekonstrukcijo
ceste na Zaplano”.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 5. 1999 ob 13. uri, Občina Vrhnika,
Tržaška 1, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% razpisane vred-
nosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni po
mesečnih situacijah.

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

morejo umakniti ponudbe: 30 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (40%), reference (20%), garan-
cija (20%), kadrovska zasedba na investiciji
(10%), plačilni pogoji (10%).

Način uporabe kriterijev je v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: so na razpolago na Občini Vrhnika,
Tržaška 1, Viktor Razdrh, tel. 753-103, vsak
delovni dan med 8. in 10. uro.

17., 18.
Občina Vrhnika

Ob-3422
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kmetijsko veterinarski zavod Nova
Gorica, Pri Hrastu 16, 5000 Nova Gorica,
tel. 065/23-711, faks 065/21-233.

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

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

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
vedba gradbeno obrtniških in instala-
cijskih del ter projektov PID za dokon-
čanje kompleksa zrejališča bikov v
Kromberku.

Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi drugačno rešitev od razpisane, kolikor
vsebinsko in funkcionalno ne odstopa od
razpisane.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: variantna rešitev mora biti ločeno
ovrednotena.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del: september 1999, predviden ko-
nec del: december 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pro-
jekt Nova Gorica, d.d., Kidričeva 9a, Nova
Gorica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: zainteresirani po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo v roku 14 dni od dneva objave javne-
ga razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: proti plačilu stroškov v višini
25.000 SIT, virmansko na žiro račun št.
52000-601-10243.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo kom-
pletne ponudbe predložiti do 11. 6.1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Projekt Nova Gorica, d.d.,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica.

Ponudba mora biti dostavljena v zaprti in
zapečateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj –
ponudba za dokončanje kompleksa zreja-
lišča bikov v Kromberku”.

Na kuverti mora biti obvezno označen
polni naslov ponudnika in naročnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 6. 1999 ob
13. uri v upravni stavbi: Projekt Nova Gori-
ca, d.d., Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
resnost ponudbe se zavaruje z bančno ga-
rancijo v višini 3,500.000 SIT.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
posebni pogoji glede financiranja niso opre-
deljeni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: posebna pravna oblika
za skupino ponudnikov ni predvidena.

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 biti registrirani za oprav-
ljanje razpisanih del v RS. Podrobnejši po-
goji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
smejo umakniti ponudbe še 90 dni po pre-
jetju sklepa o izbiri izvajalca.

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

– kompletnost ponudbe,
– cena ponujenih del (najnižja cena ni

nujno najugodnejša),
– reference ponudnika na objektih, ki jih

je izvajal,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– ponudnikovi podatki,
– splošna ocena solidnosti ponudnika,
– prilagodljivost ponudnika specifiki del

na objektu,ki se izvaja.
Opozorilo: pri ocenjevanju ponudbe naj-

ugodnejša cena še ne bo pomenila najugod-
nejše ponudbe. Naročnik si pridržuje pravi-
co, da eventualno določi manjši obseg del
od razpisanega z ozirom na razpoložljiva
sredstva. V navedenih primerih ponudniki
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: so razvidne iz razpisne dokumentacije.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bilo.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ga ni bilo.

Kmetijsko veterinarski zavod
Nova Gorica

Št. 34404-12/98 Ob-3448
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Puconci, Puconci 80, 9201
Puconci, tel. 069/45-9100, faks
069/459101.

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

3. Kraj izvedbe del: dela se bodo izva-
jala v naselju Mačkovci, Dankovci, Peča-
rovci.

4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: obnova - as-
faltiranje ceste LC 333090 Mačkovci –
Dankovci – Pečarovci v dolžini 1305 m.
Ocenjena vrednost naročila znaša
33,000.000 SIT.

5.
6. Datum predvidenega pričetka del: ta-

koj po podpisu pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lah-

ko zahteva razpisna dokumentacija: ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
vsak delovni dan v prostorih občinske upra-
ve Občine Puconci, Puconci 80.
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8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo ter polni naslov: ponud-
niki morajo ponudbe predložiti na naslov
naročnika najkasneje do 9. 6. 1999 do 11.
ure. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj - ponud-
ba za asfaltiranje ceste“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 6. 1999 ob
12. uri v sejni sobi Občine Puconci, Pucon-
ci 80. Na javno odpiranje so vabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo pred od-
piranjem predložiti pisna pooblastila za za-
stopanje.

10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in

plačila/ali sklicevanja na merodajna določi-
la v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se bodo izvajala v skladu s določba-
mi v pogodbi.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno naročilo: ponudnik, ki mu bo dodelje-
no naročilo, bo sklenil z naročnikom po-
godbo.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki naj predložijo zahteve v skladu s
40. členom ZJN, ki dokazujejo sposobnost
podjetja.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena vključno s promet-

nim davkom,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference.
Naročnik pripominja, da ni nujno, da je

najnižja ponudbena cena tudi najugodnejša
ponudba.

Občina Puconci

Ob-3485
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta Krških žrtev 14,
8270 Krško, telefaks 0608/22-221.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
z izvedenim javnim razpisom za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: moder-
nizacija odseka lokalne ceste Jablan-
ce–Zalog.

Ocenjena vrednost razpisanih del:
60,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik mora predložiti
ponudbo za celoto razpisanih del.

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

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto, v skladu s pogoji po
razpisni dokumentaciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 90 koledar-
skih dni od podpisa pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško, Oddelek za gospodarsko infra-
strukturo, CKŽ 14, Krško.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno vplačati 5.000 SIT na ŽR
51600-630-13042.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: ponudbo je po-
trebno dostaviti najkasneje do 8. 6. 1999
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Krško, CKŽ 14,
8270 Krško, Oddelek za gospodarsko in-
frastrukturo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 8. 6. 1999 ob 12. uri,
na naslovu naročnika v sejni sobi D.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija v višini 5% ocenjene vrednosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu z navodilom o izvrševanju proraču-
na RS.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v
razpisni dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 7. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (40%), lastna mehanooprema
(30%), reference ponudnika in morebitnih
podizvajalcev (30%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije so na razpolago
na Občini Krško, CKŽ 14, Krško, pri Niku
Somraku, tel. 0608/22-771, vsak delovni
dan med 7. in 8. uro.

17., 18.
Občina Krško

Ob-3486
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Krško, Cesta Krških žrtev 14,
8270 Krško, telefaks 0608/22-221.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
z izvedenim javnim razpisom za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: sanaci-
ja obstoječih vodovodov v KS Veliki Trn.

Ocenjena vrednost razpisanih del:
30,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-

nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik mora predložiti
ponudbo za celoto razpisanih del.

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

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi samo varianto, v skladu s pogoji po
razpisni dokumentaciji.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 80 koledar-
skih dni od podpisa pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Krško, Oddelek za gospodarsko infra-
strukturo, CKŽ 14, Krško.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno vplačati 5.000 SIT na ŽR
51600-630-13042.

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: ponudbo je po-
trebno dostaviti najkasneje do 8. 6. 1999
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Krško, CKŽ 14,
8270 Krško, Oddelek za gospodarsko in-
frastrukturo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 8. 6. 1999 ob 10.30,
na naslovu naročnika v sejni sobi D.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna ga-
rancija v višini 5% ocenjene vrednosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v skladu z navodilom o izvrševanju proraču-
na RS.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v
razpisni dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 7. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena (40%), lastna mehanooprema
(30%), reference ponudnika in morebitnih
podizvajalcev (30%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije so na razpolago
na Občini Krško, CKŽ 14, Krško, pri Pirc
Matjažu, tel. 0608/22-771, vsak delovni
dan med 7. in 8. uro.

17., 18.
Občina Krško

Št. 01 012-2/95 Ob-3488
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Loški Potok, Hrib 102, 1318
Loški Potok, tel. 867-147, telefaks
061/867-246.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Občina Loški Potok
in KS Draga.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: več-
ja vzdrževalna in sanacijska dela po po-
plavah iz leta 1998, na lokalnih in ne-
kategoriziranih cestah v Občini Loški
Potok.

Ocenjena vrednost celotnih razpisanih
del: 45,000.000 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: predvideni pri-
četek del je julij 1999, dokončanje oktober
1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Loški Potok, Hrib 102, 1318 Loški
Potok.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati 3 dni po objavi
razpisa, vsak delovni dan do 25. 5. 1999
od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Občine
Loški Potok, št. 51310-630-12024, s pri-
pisom: Razpisna dokumentacija – vzdrže-
valna in sanacijska dela na cestah.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 31. 5. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Loški Potok, Hrib
102, 1318 Loški Potok, tajništvo občine.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe se bodo odpirale 1. 6. 1999 ob
9. uri na sedežu občine.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: za resnost ponudbe se zahteva bančna
garancija 10% ocenjene vrednosti del, ki
mora veljati 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.

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 prejema situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, predloženo v
razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik 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 dvig po-
nudbe, to je po 25. 5. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): upo-
rabljena bodo merila: ponudbena cena, re-
ference ponudnika, sposobnost ponudnika,
rok dokončanja del, garancijski rok.

Način uporabe meril je naveden v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– informacije o naročilu: Občina Loški
Potok, Viljem Vesel, tel. 061/867-147,

– ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 8 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.
Občina Loški Potok

Št. 34404-12/99 Ob-3489
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Rogaška Slatina, Izletniška
ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, faks
063/81-81-724.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija lokalne ceste LC 356090 Tun-
covec–Strmec v dolžini 2843 m.

Ocenjena vrednost celotnega naročila
(gradbenih del) je 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 za vsa razpisana
dela skupaj, investitor si pridržuje pravico,
da na podlagi razpoložljivih sredstev izvede
samo del razpisanih del.

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

končanja del ali čas izvedbe: junij 1999,
čas izvedbe 2 meseca.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2,
3250 Rogaška Slatina, Oddelek za okolje
in prostor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 2.000
SIT, na žiro račun naročnika, št.
50730-630-10-217 s pripisom: za javni raz-
pis “Rekonstrukcija lokalne ceste LC
356090”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ne glede na vrsto pre-
nosa do 28. 5. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Rogaška Slatina, Iz-
letniška 2, 3250 Rogaška Slatina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 1999, ob 10. uri, Občina Rogaška
Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška
Slatina, velika sejna soba št. 11.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 2%
razpisane vrednosti – veljavna do izteka op-
cije ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
50% vrednosti v 60 dneh od nastanka dolž-
niško-upniškega razmerja oziroma izstavi-
tve situacije, ostalih 50% v 15 dneh po pri-
dobitvi dodatnih sredstev iz državnega pro-
računa.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: na javni razpis se lahko
prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je
registrirana za dejavnost, ki je predmet raz-
pisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost:

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– dokazila o finančni sposobnosti, po-
ravnanih obveznostih in zakonitem poslo-
vanju,

– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah, potrebnih za izvedbo
javnega naročila in

– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
predajo ponudb, to je po 12. uri, dne 28. 5.
1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
kriteriji in način ocenjevanja ponudb so na-
vedeni v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Mar-
jan Ungar, gr. inž., Občina Rogaška Slatina,
tel. 063/818-170.

17., 18.
Občina Rogaška Slatina

Št. 002-04/99-1/1 Ob-3490
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297,
9223 Dobrovnik.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): gradbena dela pri obno-
vi lokalne ceste številka 206112 Strehov-
ci–Renkovci.

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
bena dela pri obnovi lokalne ceste, oce-
njena vrednost 15,000.000 SIT.

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

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

ali nesprejemljivost variant: variante niso
možne.

(b)
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6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek junij
1999, konec avgust 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Atr-
ij, Gradbeni inženiring Odranci, Gajska ul.
39, tel. 069/737-110.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5 dni po objavi raz-
pisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija se
lahko dvigne na gornjem naslovu vsak dan
od 8. do 12. ure, po predložitvi dokazila o
plačilu stroškov v višini 10.000 SIT na ŽR
št. 51900-601-24186 Atrij Odranci.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10 dan po tej objavi, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Dobrovnik, Dobrov-
nik 297, 9223 Dobrovnik, v zapečateni ku-
verti z oznako “Ponudba za obnovo lokalne
ceste Strehovci–Renkovci”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10 dan po objavi ob
12.15 v prostorih Občine Dobrovnik.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe mora
biti izdana v višini 10% od ocenjene vredno-
sti razpisanih del in trajanje veljavnosti do
30. 6. 1999.

Za izdajo garancije za dobro izvedbo po-
sla in odpravo napak v garancijskem roku
mora biti podana izjava ponudnika, da jo bo
predložil pri podpisu pogodbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
izvedeno delo se plačuje po potrjenih situa-
cijah v 60 dneh.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravna oblika, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo, je 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:
predložiti je potrebno potrdilo davčne upra-
ve o poravnanih davkih ponudnika. Potrdilo
sodišča, da ni v sodnem postopku ponud-
nik kot pravna oseba in odgovorni vodja
ponujenih del in BON 1–3.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 1999.

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

– cena – 70%,
– reference – 20%,
– ugodnosti ponudnika – 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: obseg izvedbe del je odvisen od prido-
bitve finančnih sredstev.

17., 18.
Občina Dobrovnik

Ob-3491
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Sveta Ana, Sv. Ana 17, 2233
Sv. Ana v Slovenskih goricah, telefaks
062/732-333.

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

3. Kraj izvedbe del: občinske ceste na
območju Občine Sveta Ana.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: asfalti-
ranje in modernizacija občinskih cest v
Občini Sveta Ana.

Ocenjena skupna vrednost vseh del zna-
ša 30,600.000 SIT.

Vrednost del po posameznih sklopih
znaša:

– Cesta JP št. 704-231, I. faza, 1000 m,
širina 3 m + 2×0,5 m – 12,000.000 SIT,

– Cesta LC št. 203-300, II. faza, 550 m,
širina 3 m + 2×0,5 m – 600.000 SIT,

– Cesta JP št. 704-421, II. faza, 500 m,
širina 3 m + 2×0,5 m – 6,000.000 SIT,

– Cesta JP št. 704-540, I. faza, 500 m,
širina 3 m + 2×0,5 m – 6,000.000 SIT.

(b) Če predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se bodo oddajala
bodisi po posameznih sklopih ali v celoti
glede na prispele ponudbe.

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

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

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

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del
predvidoma 1. 7. 1999, dokončanje del
15. 10. 1999 oziroma v skladu s sklenjeno
pogodbo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Sveta Ana, Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v
Slovenskih goricah, tel. 062/732-007.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 1. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, plačljivo na ŽR
Občine Sveta Ana, št. 51850-630-26042 s
pripisom razpisna dokumentacija – moder-
nizacija cest.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Sveta Ana, Sveta
Ana 17, 2233 Sveta Ana v Slovenskih gori-
cah.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čateni kuverti in označene v skladu z navo-
dili iz razpisne dokumentacije. Ostale po-
drobnosti bodo razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 9. 6. 1999 ob 9. uri v
prostorih Občine Sv. Ana, Sv. Ana 17, 2233
Sv. Ana v Slovenskih goricah, sejna soba.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določena v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba z naročnikom,
sklenjena za čas od podpisa pogodbe do
končanja del po pogodbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti k ponudbi ustrez-
na dokazila in izjave, ki jih zahteva razpisna
dokumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

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

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

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni bila
objavljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: prva objava razpisa.

Občina Sveta Ana

Ob-3492
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Stanovanjski sklad občine Zreče, Ce-
sta na Roglo 13/b, 3214 Zreče, tel.
063/757-17-00, faks 063/762-498.

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

3. Kraj izvedbe del: Cesta na Roglo 21,
Zreče.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preu-
reditev podstrešja na stanovanjskem
bloku Cesta na Roglo 21, Zreče, ocenje-
na vrednost del: 20 mio SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek julij
1999–oktober 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Stanovanjski sklad občine Zreče, Cesta na
Roglo 13/b, 3214 Zreče, tel.
063/757-17-00, faks 063/762-498.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejitve.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
50720-652-26661.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 6. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine
Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče,
v tajništvu občine.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za preureditev podstrešja na stanovanjskem
blogu Cesta na Roglo 21, Zreče”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 6. 1999 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih  finančnih  zavarovanj  resno-
sti ponudbe, če so v tem postopku za-
htevana: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ocenjene vrednosti, ki
mora veljati vsaj 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji se bodo dokončno oblikovali v po-
godbi, skladno z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: naročnik bo sklenil
z  izbranim  ponudnikom  pogodbo  o  iz-
vedbi 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 mora dostaviti dokazila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni od odpi-
ranja ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Štefan Posilovič, tel.
063/757-17-00.

Rok v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17., 18.
Stanovanjski sklad občine Zreče

Št. 11/99 Ob-3505
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rodeo Trade, d.o.o., Mestni trg 2,
4220 Škofja Loka, 064/625-125.

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

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

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: po-
pravilo ostrešja in zamenjava strešne
kritine.

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

nesprejemljivost variant: ponudnik ponudi
predračun na podlagi razpisne dokumenta-
cije.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
17. 5. 1999, zaključek del 15. 6. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se lahko dvigne na Ro-
deo Trade, Mestni trg 2, Škofja Loka.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zahtevate do 12. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je brez-
plačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 14. 5. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rodeo Trade, d.o.o., Mest-
ni trg 2, 4220 Škofja Loka.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bomo odpirali 15. 5. 1999 ob 15.
uri, na sedežu ponudnika.

10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18.
Rodeo Trade, d.o.o.

Škofja Loka

Št. 227/99 Ob-3519
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Kraj izvedbe del: na trasi kablovoda
TP Čistilna naprava - TP Nikolaj II (MO Ko-
per - ob cesti za Ankaran).

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izvaja-
nje gradbenih del za 20 kV kablovod TP
Čistilna naprava - TP Nikolaj II v skupni
vrednosti 25,000.000 SIT.

(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: upoštevane bodo sa-
mo ponudbe, ki bodo vsebovale vsa razpi-
sana dela.

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

končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je konec junija 1999, čas izvedbe
je 60 dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po pred-
hodni enodnevni najavi ter ob predložitvi do-
kazila o plačilu stroškov razpisne dokumen-
tacije na sedežu družbe Elektro Primorska,
d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica - pri
administratorki tehničnega sektorja - Andre-
ji Smole, med 9. in 11. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do18. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): stroške
10.000 SIT za razpisno dokumentacijo po-
nudniki lahko poravnajo na blagajni družbe
oziroma z virmanom na rač. št.
52000-601-22566, s pripisom: razpisna
dokumentacija KBV TP ČN-TP NIKOLAJ II.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja naj-
kasneje do 28. 5. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., Taj-
ništvo, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 28. 5. 1999 ob
11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v vi-
šini 3% vrednosti ponudbe, katere veljav-
nost je vsklajena z veljavnostjo ponudbe.

11. Glavni pogoj glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
možnost kompenzacije, rok plačila mora bi-
ti najmanj 30 dni po izstavitvi 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.

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 mora ponudnik
predložiti dokumentacijo, navedeno v točki
2.11. Navodil ponudnikom iz razpisne do-
kumentacije.

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 meril (21. člen ZJN); način
uporabe meril je naveden v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije v zvezi z javnim naroči-
lom - tehnični del lahko dobite na naslovu:
Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica, kontaktna oseba - Mamič Mar-
jan, gradb. inž., tel. 065/22-311 ali
041/412-018.

Elektro Primorska,
javno podjetje za distribucijo

električne energije d.d.,
Nova Gorica

Ob-3520
1. Naročnik, poštni predal, številka te-

lefona, telefaksa: Občina Beltinci, Mla-
dinska ul. 2, 9231 Beltinci, tel.
069/422-220, telefaks 069/412-412 in
Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20,
9232 Črenšovci.

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

3. Kraj izvedbe del: območje katastr-
skih občin k.o. Melinci, Bistrica in del k.o.
Beltinci.

4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote: rekon-
strukcija ceste Melinci-Gornja Bistrica.

Orientacijska vrednost 35,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost in

nesprejemljivost variant: ne.
(b)
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del (ali čas izvedbe): začetek me-
sec julij 1999, konec mesec oktober 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Ob-
čina Beltinci, Občinska uprava, Mladinska
ul. 2, 9231 Beltinci. Kontaktna oseba: Ja-
nez Senica.

Ponudbe morajo biti zapečatene z ozna-
ko: “Ne odpiraj – ponudba za rekonstrukci-
jo ceste Melinci – Gornja Bistrica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v 15 dneh od ob-
jave tega razpisa.

8. Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najpozneje 30. dan ra-
čunajoč od dneva objave razpisa.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
35. dan od objave tega razpisa ob 13. uri v
prostorih Občine Beltinci.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe, če so v postopku zahtevana: 5%
bančna garancija od ocenjene ponudbene
vrednosti razpisa s trajanjem veljavnosti 60
dni od dneva objave javnega razpisa.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in (ali sklicevanja na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja):
plačilni rok 60 dni po situacijah do 90%
pogodbene vrednosti, 10% po končni situa-
ciji, ki se izstavi po kvalitetnem in količin-
skem prevzemu del.

12. Pravna oblika, ki jih mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo za razpi-
sna dela z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo.

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

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– dokazila o finančni sposobnosti, po-
ravnanih obveznosti in zakonitem poslo-
vanju,

– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah potrebnih za izvedbo jav-
nega naročila.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od dneva
razpisa javnega naročila.

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

– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– garancijski rok, garancija za tehnično

brezhibnost,
– tehnična usposobljenost ponudnika.
Opomba: vsa merila so enakovredna.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu:
– v primeru pomanjkanja sredstev si na-

ročnik pridržuje pravico do zmanjšanega ob-
sega del,

– naročnik si pridružuje tudi pravico da
ne izbere nobenega ponudnika.

Ostalo bo določeno v razpisni dokumen-
taciji.

17., 18.
Občina Beltinci

in Občina Črenšovci

Št. 344-04-2/99 Ob-3521
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Mežica, Trg Svobode 1,
2392 Mežica, faks: 0602/ 377-090.

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

3. Kraj izvedbe del: Onkraj Meže, v Ob-
čini Mežica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote del, ki
se bodo oddajale posamično: rekonstruk-
cija ceste Mežica – Harmonkov križ, na
odseku Obretan - Vojak. Ocenjena vred-
nost investicije znaša 30,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja del 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) Kjer je potrebno, spremenljivost

ali nesprejemljivost variant: nespremenljivost
variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del : pričetek 1. 8. 1999, dokon-
čanje 30. 9. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumumentacija:
Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Me-
žica, tel. 0602/ 377-080, faks
0602/377-090, kont. oseba Franjo Kocen.

(b) Datum, od kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 8 dni po objavi razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa
na katerega je potrebno nakazati znesek)
10.000 SIT z virmanskim nalogom na ŽR
Občine Mežica, št. 51380- 630-25617.

8. Datum in ura do kdaj je potrebno do-
staviti ponudbo: 15. 6. 1999.

9. Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Mežica, Trg svobode 1,
2392 Mežica.

10. Datum in čas odpiranja ponudb:
17. 6. 1999, sejna soba občine Mežica.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila po mesečnih situacijah z rokom pla-
čila 60 dni od uradnega prejema situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: kot v razpisni doku-
mentaciji.

13. Zahteva 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 v razpisni dokumentaciji.

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

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

16., 17., 18.
Občina Mežica

Št. 353-7/98 Ob-3524
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, faks 068/51-117.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: kanali-
zacija Vojna vas dolžine ca. 1,2 km.

(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 vseh del skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jekti že izdelani.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: varianta sprejem-
ljiva.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: od 1. 7. 1999
do 1. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Črnomelj, Referat za okolje in prostor,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, tel.
068/52-040, soba 24, Srečko Janjoš.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, ŽR Občine Črnomelj št.
52110-630-40302 s pripisom “za razpisno
dokumentacijo Kanalizacija Vojna vas”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 5. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, 8340 Črnomelj, sprejemna pisar-
na, soba št. 29.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 1999 ob 9.30, sejna soba Občine
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija plačljiva na
prvi poziv v višini 10% ponujene vrednosti
del s trajanjem veljavnosti 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila po mesečnih situacijah po dejanskih
količinah in enotnih cenah v roku 60 dni.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 25. 5. 1999 do 9.
ure. Po tem roku naročnik lahko v primeru
umika vnovči garancijo za resnost po-
nudbe.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: orientacijska vrednost del 20,000.000
SIT.

17. Datum predhodne objave namere
o naročilu  ali  navedba  če  je  bila  objav-
ljena: ne.

18.
Občina Črnomelj

Št. 355-5/97 Ob-3525
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, faks 068/51-117.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
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lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja prevezave vodovoda Adlešiči dolži-
ne ca. 0,6 km z rezervoarjem.

(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 vseh del skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jekti že izdelani.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: varianta sprejem-
ljiva.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: od 1. 7. 1999
do 1. 7. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Črnomelj, Referat za okolje in prostor,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, tel.
068/52-040, soba 24, Srečko Janjoš.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, ŽR Občine Črnomelj št.
52110-630-40302 s pripisom “za razpisno
dokumentacijo Vodovod Adlešiči”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 5. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, 8340 Črnomelj, sprejemna pisar-
na, soba št. 29.

9. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb:  25.  5.  1999  ob  10.30,  sejna
soba Občine Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija plačljiva na
prvi poziv v višini 10% ponujene vrednosti
del s trajanjem veljavnosti 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila po mesečnih situacijah po dejanskih
količinah in enotnih cenah v roku 60 dni.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 25. 5. 1999 do 9.
ure. Po tem roku naročnik lahko v primeru
umika vnovči garancijo za resnost po-
nudbe.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: orientacijska vrednost del
20,000.000 SIT.

17. Datum predhodne objave namere
o  naročilu  ali  navedba  če  je  bila
objavljena: ne.

18.
Občina Črnomelj

Št. 352-05-7/99 Ob-3526
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, faks 068/51-117.

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

3. Kraj izvedbe del: Belčji vrh–Stara
Lipa.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih grad-
benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: vo-
dovod Belčji vrh–Stara Lipa dolžine ca.
2,5 km.

(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 vseh del skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jekti že izdelani.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: varianta sprejem-
ljiva.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 1. 7. 1999 do
1. 10. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Črnomelj, Referat za okolje in prostor,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, tel.
068/52-040, soba 24, Srečko Janjoš.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, ŽR Občine Črnomelj št.
52110-630-40302 s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo Vodovod Belčji vrh-Sta-
ra Lipa”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 5. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, 8340 Črnomelj, sprejemna pisar-
na, soba št. 29.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 5. 1999 ob 10. uri, sejna soba Občine
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija plačljiva na
prvi poziv v višini 10% ponujene vrednosti
del s trajanjem veljavnosti 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila po mesečnih situacijah po dejanskih
količinah in enotnih cenah v roku 60 dni.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

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

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 25. 5. 1999 do 9.
ure. Po tem roku naročnik lahko v primeru
umika vnovči garancijo za resnost ponudbe.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: orientacijska vrednost del 20,000.000
SIT.

17. Datum predhodne objave namere
o  naročilu  ali  navedba  če  je  bila
objavljena: ne.

18.
Občina Črnomelj

Št. 344-05-1/97 Ob-3527
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, faks 068/51-117.

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

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

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: obno-
va občinskih cest v letu 1999.

(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 vseh del skupaj.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jekti že izdelani.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: varianta sprejem-
ljiva.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: od 10. 6.
1999 do 30. 12. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Črnomelj, Referat za okolje in prostor,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, tel.
068/52-040, soba 24, Srečko Janjoš.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, ŽR Občine Črnomelj št.
52110-630-40302 s pripisom “za razpisno
dokumentacijo Obnova občinskih cest
1999”.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, 8340 Črnomelj, sprejemna pisar-
na, soba št. 29.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 1999 ob 9.30, sejna soba Občine
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija plačljiva na
prvi poziv v višini 10% ponujene vrednosti
del s trajanjem veljavnosti 60 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: plačila po mesečnih situacijah po de-
janskih količinah in enotnih cenah v roku
60 dni.

12.
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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:
po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 7. 6. 1999 do 9.
ure. Po tem roku naročnik lahko v primeru
umika vnovči garancijo za resnost po-
nudbe.

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

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: orientacijska vrednost del 45,000.000
SIT.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne.

18.
Občina Črnomelj

Št. 34406-0002-99-9 Ob-3530
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Cerknica, C. 4. maja 53,
1380 Cerknica, faks 061/793-110.

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

3. Kraj izvedbe del: Občina Cerknica.
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 Cerk-
nica; ocenjena vrednost celotnega naročila
je 13,000.000 SIT.

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

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

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
po dogovoru in v skladu z razpoložljivimi
sredstvi; dokončanje del: dela se bodo iz-
vajala po letnem planu vzdrževanja gozdnih
cest za leto 1999, po naročilu ZGS – OE
Postojna, zaključek del rednih in občasnih
vzdrževalnih del je 30. 11. 1999, dela na
odvodnjavanju, na objektih in cestni signali-
zaciji se morajo 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 Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerkni-
ca in na ZGS – OE Postojna.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 10. 5. 1999
do 26. 5. 1999, do 12. ure.

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

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: do 27. 5. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Cerknica, C. 4. ma-
ja 53, 1380 Cerknica. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj – javni
razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah Občine Cerknica za leto
1999”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 5. 1999 ob 12. uri, v pisarni župana
Občine Cerknica.

10.
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: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be in zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje: so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti, razpolagajo z ustrezno tehnolo-
gijo, imajo stalno zaposlene ali pogodbeno
angažirane delavce v skladu z določili zako-
na o graditvi objektov ter ostale strokovne
delavce.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 27. 5. 1999 do
9. ure.

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 na enoto, 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%. Za vzdr-
ževanje gozdnih cest v kompleksih državnih
gozdov lahko dosedanji izvajalci ostalih del
(sečnje, spravila, gojitveno-varstvenih del) v
teh gozdovih uveljavljajo prednostno pravi-
co (17. člen zakona o SKZG – Ur. l. RS, št.
10/93 in 1/96).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Samo Mlinar, na tel. 061/793-313,
od 7. do 15. ure in ZGS OE Postojna.

17., 18.
Občina Cerknica

Št. 344-04-01/99 Ob-3531
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205
Vitanje, tel. 063/775-042, faks
063/775-134.

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

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

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
rekonstrukcija lokalne ceste 460050
Sv. Vid–Hudinja. Vrednost del znaša
20,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek 10. 6.
1999 do septembra 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun Ob-
čine Vitanje, 50720-630-10168, s pripisom
Razpisna dokumentacija.

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: Občina Vitanje, Grajski trg
1, 3205 Vitanje, v zaprti kuverti s pripisom
“Za razpis – rekonstrukcija ceste”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 6. 1999 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Vitanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe je potrebna bančna ga-
rancija v višini 10% vrednosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih pogodbe iz dokumentacije.

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 bo moral predložiti dokazila v skla-
du z razpisno dokumentacijo, ki jo dvigne
pri naročniku.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 1. 6. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, reference in druge ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Srečko Fijavž.

17., 18.
Občina Vitanje

Ob-3549
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, faks 063/743-446.

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

3. Kraj izvedbe del: Rifnik, KS Šentjur –
okolica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja 1000 m3 vodohrana na Rifniku, v
ocenjeni vrednosti 50,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
julij 1999, zaključek del: december 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10,
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Šentjur, kontaktna oseba Marija Rataj, so-
ba št. 49, tel. 063/743-546, faks
063/743-446.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
račun št.: 50770-637-56047, Občinska
uprava občine Šentjur pri Celju.

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 Šentjur pri Celju, taj-
ništvo urada župana, Mestni trg 10, soba št.
42, 3230 Šentjur.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 6. 1999 ob 12. uri, na Občini Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, soba št. 48.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od vrednosti
razpisanih del. Veljavnost 30 dni po sklepu
o izbiri najugodnejše ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: naroč-
nik bo plačal z razpisom oddana dela po me-
sečnih situacijah v skladu z razpisnimi pogoji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angaži-
ra podizvajalce pod pogoji iz razpisne doku-
mentacije ali pa bo dela oddal posameznim
izvajalcem pod pogoji iz razpisne dokumen-
tacije ali pa bo dela oddal posameznim izva-
jalcem po posameznih sklopih 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-
no-poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po preteku roka, do-
ločenega za oddajo ponudb. V primeru, da
ponudnik umakne ponudbo po tem roku,
naročnik vnovči bančno garancijo za resnost
ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, rok izvedbe, garancija in ostala
merila, kot so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vsak delovni dan od 7. do 10. ure,
po predhodnem dogovoru s kontaktno ose-
bo javnega naročila Marijo Rataj, tel.
063/743-546.

17., 18.
Občina Šentjur pri Celju

Ob-3550
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, faks 063/743-446.

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

3. Kraj izvedbe del: Hrastje – KS Loka
pri Žusmu.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovodnega omrežja Hrastje–Za-
gora, II. in III. faza, v ocenjeni vrednosti
18,000.000 SIT za celotna razpisana dela.
Naročnik lahko odda dela kot celoto ali po-
samezne sklope v skladu z določili razpisne
dokumentacije.

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

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
junij 1999, zaključek del: oktober 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šent-
jur, kontaktna oseba Marija Rataj, soba št.
49, tel. 063/743-546, faks 063/743-446.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
račun št.: 50770-637-56047, Občinska
uprava občine Šentjur pri Celju.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šentjur pri Celju, taj-
ništvo urada župana, Mestni trg 10, soba št.
42, 3230 Šentjur.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 1999 ob 14. uri, na Občini Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, soba št. 48.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od vrednosti
razpisanih del. Veljavnost 30 dni po sklepu
o izbiri najugodnejše ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo plačal z razpisom oddana dela
po mesečnih situacijah v skladu z razpisni-
mi pogoji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angaži-
ra podizvajalce pod pogoji iz razpisne doku-
mentacije ali pa bo dela oddal posameznim
izvajalcem po posameznih sklopih 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-
no-poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po preteku roka, do-
ločenega za oddajo ponudb. V primeru, da
ponudnik umakne ponudbo po tem roku,
naročnik vnovči bančno garancijo za resnost
ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, rok izvedbe, garancija in ostala
merila, kot so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vsak delovni dan od 7. do 10. ure,
po predhodnem dogovoru s kontaktno ose-
bo javnega naročila Marijo Rataj, tel.
063/743-546.

17., 18.
Občina Šentjur pri Celju

Ob-3551
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, faks 063/743-446.

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

3. Kraj izvedbe del: Bukovje, KS Slivni-
ca.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja črpališča in vodohrana vodovodne-
ga omrežja Bukovje, II. faza, v ocenjeni
vrednosti na 20,000.000 SIT za celotna
razpisana dela. Naročnik lahko odda dela
kot celoto ali posamezne sklope v skladu z
določili razpisne dokumentacije.

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

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
junij 1999, zaključek del: oktober 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šent-
jur, kontaktna oseba Marija Rataj, soba št.
49, tel. 063/743-546, faks 063/743-446.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
račun št.: 50770-637-56047, Občinska
uprava občine Šentjur pri Celju.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 5. 1999 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Šentjur pri Celju, taj-
ništvo urada župana, Mestni trg 10, soba št.
42, 3230 Šentjur.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 1999 ob 12. uri, na Občini Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, soba št. 48.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od vrednosti
razpisanih del. Veljavnost 30 dni po sklepu
o izbiri najugodnejše ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo plačal z razpisom oddana dela
po mesečnih situacijah v skladu z razpisni-
mi pogoji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angaži-
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ra podizvajalce pod pogoji iz razpisne doku-
mentacije ali pa bo dela oddal posameznim
izvajalcem po posameznih sklopih 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-
no-poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po preteku roka, do-
ločenega za oddajo ponudb. V primeru, da
ponudnik umakne ponudbo po tem roku,
naročnik vnovči bančno garancijo za resnost
ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, rok izvedbe, garancija in ostala
merila, kot so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsak delovni dan od 7. do 10. ure, po
predhodnem dogovoru s kontaktno osebo
javnega naročila Marijo Rataj, tel.
063/743-546.

17., 18.
Občina Šentjur pri Celju

Ob-3552
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, 3230 Šentjur, faks 063/743-446.

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

3. Kraj izvedbe del: Grušce–Jazbine v
KS Dramlje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja vodovoda, razbremenilnika in črpa-
lišča, v ocenjeni vrednosti na 40,000.000
SIT. Naročnik lahko odda dela kot celoto ali
posamezne sklope v skladu z določili razpi-
sne dokumentacije.

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

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
junij 1999, zaključek del: oktober 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šent-
jur, kontaktna oseba Marija Rataj, soba št.
49, tel. 063/743-546, faks 063/743-446.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom na
račun št.: 50770-637-56047, Občinska
uprava občine Šentjur pri Celju.

8. (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: Občina Šentjur pri Celju, taj-
ništvo urada župana, Mestni trg 10, soba št.
42, 3230 Šentjur.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 1999 ob 10. uri, na Občini Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, soba št. 48.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od vrednosti
razpisanih del. Veljavnost 30 dni po sklepu
o izbiri najugodnejše ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo plačal z razpisom oddana dela
po mesečnih situacijah v skladu z razpisni-
mi pogoji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana
dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko angaži-
ra podizvajalce pod pogoji iz razpisne doku-
mentacije ali pa bo dela oddal posameznim
izvajalcem po posameznih sklopih 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-
no-poslovne in tehnične sposobnosti v skla-
du z razpisno dokumentacijo in odredbo o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po preteku roka, do-
ločenega za oddajo ponudb. V primeru, da
ponudnik umakne ponudbo po tem roku,
naročnik vnovči bančno garancijo za resnost
ponudbe.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, rok izvedbe, garancija in ostala
merila, kot so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsak delovni dan od 7. do 10. ure, po
predhodnem dogovoru s kontaktno osebo
javnega naročila Marijo Rataj, tel.
063/743-546.

17., 18.
Občina Šentjur pri Celju

Št. 73/99 Ob-3553
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: lokalna cesta Pivka–
Klenik.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija lokalne ceste Pivka–Klenik,
preplastitev cestišča, obnova mostu,
ocenjena vrednost 9,500.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
junij 1999 in dokončanje del: junij 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, kon-
taktna oseba Ivan Čeligoj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 5. 1999
do 10. ure.

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

predložiti ponudbo: 17. 5. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska
5, 6257 Pivka, s pripisom: “Ne odpiraj –
ponudba za rekonstrukcijo ceste Pivka–Kle-
nik”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 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 obračunski situaciji.

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 po zakonu o graditvi objektov in
zakona o gospodarskih družbah.

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): kom-
pletnost ponudbe, ponudbena cena, refe-
rence, strokovna usposobljenost ponudni-
ka, garancijski roki, morebitne ugodnosti, ki
jih nudi ponudnik.

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. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 5 dni po odpiranju ponudb.

17., 18.
Občina Pivka

Št. 73/99 Ob-3554
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: lokalni vodovod Vol-
če–Čepno.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: grad-
nja lokalnega vodovoda Volče–Čepno,
II. faza, predračunska vrednost
53,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
junij 1999 in dokončanje del: oktober
1999.

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



Stran 2238 / Št. 32-33 / 7. 5. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

čina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, tel.
067/571-609, faks 067/571-393, kon-
taktna oseba Ivan Čeligoj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 5. 1999
do 10. ure.

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

predložiti ponudbo: 17. 5. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska
5, 6257 Pivka, s pripisom: “Ne odpiraj –
ponudba vodovod Volče–Čepno, II. faza”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 1999 ob 10.30, 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 obračunski situaciji.

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 po zakonu o graditvi objektov in
zakona o gospodarskih družbah.

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): kom-
pletnost ponudbe, ponudbena cena, refe-
rence, strokovna usposobljenost ponudni-
ka, garancijski roki, morebitne ugodnosti, ki
jih nudi ponudnik.

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. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 5 dni po odpiranju ponudb.

17., 18.
Občina Pivka

Ob-3559
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Slovenske Konjice, Stari trg
29, Slovenske Konjice, faks 063/754-328.

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

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

benih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: iz-
gradnja mostov čez reko Dravinjo v Po-
dobu in Prežigalu. Vrednost del znaša
35,000.000 SIT.

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

končanja del ali čas izvedbe: predviden rok
pričetka del je 10. 6. 1999.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slo-
venske Konjice.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 21. 5.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun Občine Slovenske Ko-
njice, št. 50720-630-10152.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 5. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Slovenske Konjice,
Stari trg 29, Slovenske Konjice – mostovi,
tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 5. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi Občine
Slovenske Konjice.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih pogodbe iz dokumentacije.

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 bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvig-
ne pri naročniku.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 26. 5. 1999, s pi-
sno zahtevo.

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

– ponudbena cena – 40%,
– možnost kreditiranja – 35%,
– reference – 20%,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

– 5%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: dodatne informacije so na razpolago
na Občini Slovenske Konjice, Stari trg 29,
pri Fric Gorazdu, tel. 063/757-33-72.

17., 18.
Občina Slovenske Konjice

Št. 466-52/98 Ob-3561
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: investitor je Občina Izola, Sončno na-
brežje 8, Izola, postopek za izbiro izvajalca
brez omejitev vodi Urad za komunalni razvoj,
Postonjska 3, Izola. Kontaktna oseba je Pod-
breznik Martin inž. gradb., tel. 066/480-220
ali 480-200, faks 066/480-210.

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

3. Kraj izvedbe del: Izola (Livade).
4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: gradbena de-
la za izvedbo parkirišča in pripadajoče
komunalne infrastrukture – opreme (dre-
naža, odvodnjavanje, javna rasvetljava).

Orientacijska vrednost del znaša:
20,000.000 SIT.

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

nesprejemljivost variant: upoštevane bodo

ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik v osnovni ponudbi ne
sme ponuditi variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končnja del in čas izvedbe: predvideni rok
za pričetek del je avgust 1999. Rok dokon-
čanja razpisanih del je oktober 1999.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko interesenti dvig-
nejo na Uradu za komunalni razvoj, Postonj-
ska ul. 3 Izola, pri Podbreznik Martinu ali
Stupar Borisu, tel. 066/480-222, ob pred-
ložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumen-
tacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 21. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 20.000 SIT, na žiro račun Občine
Izola št. 51430-630-90025 z navedbo
predmeta naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
31. 5. 1999, do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Izola, Urad za
komunalni razvoj, Postonjska ul. št. 3, 6310
Izola, v glavni pisarni – vložišču urada, soba
št. 1, prevzemnica Klara Giassi.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj“ in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta javnega na-
ročila “Javni razpis – parkirišče Livade“

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek
31. 5. 1999 ob 9.30 v sejni sobi Urada za
komunalni razvoj, Postojnska 3, Izola. Od-
piranje vodi predsednik komisije Podbrez-
nik Martin inž. gradb.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s se-
boj pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje sprejemlji-
vih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe,
če so v tem postopku zahtevana: ponudnik
mora ob dostavi ponudbe v sklopu ponud-
bene dokumentacije predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 10% raz-
pisane vrednosti del. Trajanje bančne ga-
rancije mora biti skladno z opcijo ponudbe
(30. 7. 1999).

11., 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, ki bodo sodelovali na javnem raz-
pisu, se morajo izkazati z dokazilom o regi-
straciji in odločbo upravnega organa o
opravljanju dejavnosti za razpisano vrsto del,
obrazci BON 1, BON 2 ali BON 3 oziroma
drugim izkazom iz katerega je razvidna fi-
nančna sposobnost za izvedbo posla, ter
podatkom o razpolaganju z elementi opre-
me potrebne za izvedbo del.

14. Datum do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 30. 7. 1999.

Predvideni datum objave javnega razpi-
sa: 7. 5. 1999.
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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

Preklic
Javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-

jitev za košnjo ter posek podrasti na breži-
nah kanalov in nasipov HE Zlatoličje in HE
Formin, objavljen v Uradnem listu RS, št.
30-31 z dne 30. 4. 1999, Ob-3173, Št.
512/2057-278 se preklicuje, javni razpis
z enakim naslovom pod oznako Ob-3403,
objavljen v istem Uradnem listu RS pa je
veljaven.

Uredništvo

Ob-3442
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa:Mestna občina Koper, Urad za druž-
bene dejavnosti, Verdijeva 10, Koper, faks
066/271-021.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi osnovnošolskih
otrok v Mestni občini Koper za šolsko
leto 1999/2000 za šole: OŠ Hrvatini, OŠ
Dekani, OŠ Marezige, OŠ Prade, OŠ
Gračišče, OŠ Pinka Tomažiča, OŠ Šmarje,
OŠ Škofije, Center za korekcijo sluha in
govora Portorož, Center za usposabljanje
Elvira Vatovec Strunjan.

Orientacijska vrednost celotnega naro-
čila znaša 95,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Koper.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-

Predvideni datum objave dodelitve jav-
nega naročila: 9. 7. 1999.

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

– raven celovitosti ponudbe,
– ponudbena cena,
– kvaliteta,
– doseganje zahtevanih parametrov,
– rok izvedbe,
– obseg in rok garancije (odzivni rok,

rok za odpravo napak),
– dosedanje reference ponudnika in mo-

rebitnih podizvajalcev na enakih ali sorod-
nih delih,

– usposobljenost ponudnika (splošna),
– sposobnost ponudnika (konkretna),
– druge posebne ugodnosti, prednosti.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni v roku 30 dni po
uspelem javnem odpiranju ponudb.

17., 18.
Občina Izola

čen poklic: prevoze lahko opravljajo za de-
javnost registrirani prevozniki s svojimi ali
najetimi vozili in z licenco za prevoz potni-
kov v cestnem prometu.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v raz-
pisni dokumentaciji.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko podajo pre-
voze za posamezne ali za vse šole oziroma
relacije navedene v razpisni dokumentaciji.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko v
okviru razpisnih pogojev ponudi variantne
predloge organizacije prevozov za posa-
mezno razpisno postavko.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od septembra 1999
do junija 2000, vse šolske dni po šolskem
koledarju za šolsko leto 1999/2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Koper, Urad za družbene
dejavnosti, Verdijeva 10, Koper, soba 203
(Jožica Vatovec), tel. 066/446-237.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 6. 1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 7. 6. 1999 do
10.45.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Koper, Urad
za družbene dejavnosti, Verdijeva 10, Ko-
per, soba 203.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 6. 1999 ob 11. uri, Mestna občina Ko-
per, Verdijeva 10, sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% skupne orientacijske vrednosti po-
nujene storitve, navedene v ponudbi. Rok
trajanja garancije je enak roku veljavnosti
ponudbe t.j. 60 dni.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo po oprav-
ljenem delu v zakonskem roku.

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:
navedene v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 7. 6. 1999.

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

– kakovost in organizacija ponujene sto-
ritve,

– ponujena cena,
– reference,
– zagotavljanje nadomestila v primeru

okvare vozila ali bolezni voznika,
– druge ugodnosti, kolikor jih ponudnik

nudi učencem na rednih avtobusnih linijah
ali morebitne ugodnosti šolam pri drugih
prevozih, ki niso predmet razpisa.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki lahko dobijo informacije v zvezi z naro-
čilom na Uradu za družbene dejavnosti
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper
(kont. oseba Jožica Vatovec), tel.
066/446-237. Podrobnejše informacije o
prevozih za posamezno šolo dobijo ponud-
niki pri ravnatelju šole.

19., 20.
Mestna občina Koper

Urad za družbene dejavnosti

Št. 25 Ob-3443
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Zavod za var-
stvo okolja, Slovenska 40, Maribor, faks
062/224-815 in tel. 062/220-1445, Mini-
strstvo za okolje in prostor, Uprava RS za
varstvo narave, Vojkova 1/b, Ljubljana, faks
061/178-40-52.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: strokovna koordinaci-
ja in izdelava Lokalne agende 21 - pro-
gram varstva okolja za Maribor.

Ocenjena vrednost naročila 21,800.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: na sedežu izbranega po-
nudnika.

5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vodila so sestavni del razpisne dokumenta-
cije.

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: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: dokončanje do 30. 11.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Zavod za varstvo okolja, Slovenska 40, Ma-
ribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je v
tiskani obliki na voljo brezplačno.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 7. 6. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Za-
vod za varstvo okolja, Slovenska 40, Mari-
bor.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 6. 1999 ob 11. uri, Mestna občina Ma-
ribor, Zavod za varstvo okolja, Slovenska
40, Maribor.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 1,090.000 SIT (v višini 5% od orientacij-
ske vrednosti naročila) z veljavnostjo 45 dni
od dneva odpiranja ponudb.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik financira
razpisana dela iz sredstev proračuna Mest-
ne občine Maribor in proračuna RS in po-
ravnava plačila v skladu z odlokom o prora-
čunu Mestne občine Maribor in zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Po-
nudbena cena je fiksna, avansi niso možni.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so v celoti navedene v razpisni do-
kumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 7. 6. 1999.

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

18. Druge informacije o naročilu: more-
bitne druge informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu naročni-
ka: kont. oseba naročnika Brigita Čanč,
MOM, 062/220-1445 in v skladu z razpi-
sno dokumentacijo.

19., 20.
Mestna občina
Mestna uprava

Zavod za varstvo okolja, Maribor

Št. 131-99 Ob-3444
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Mestna občina Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne do-
kumentacije PGD, PZI za povezavo Za-
loške ceste in Toplarniške ceste.

Ocenjena skupna vrednost naročila je
4,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: MOL - Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o graditvi objektov.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok za izvedbo je 2
meseca od podpisa pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ljubljana, Trg MDB 7, Od-
delek za gospodarske javne službe in pro-
met, IV. nadstropje, soba 404, tel.
222-522, faks 125-90-28.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: takoj po objavi raz-
pisa 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 račun št. 50100-845-50358,
sklic št. 728013-05.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 24. 5. 1999 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Ljublja-
na, Trg MDB 7, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, IV. nadstropje, soba
404, tel. 222-522, faks 125-90-28.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 5. 1999 ob
8.15 na naslovu Mestna občina Ljubljana,
Trg MDB 7, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, II. nadstropje, soba 215.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ne.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

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

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posreduje Nevenka Bru-
men dipl. inž. na naslovu Mestna občina
Ljubljana, Trg MDB 7, Oddelek za gospo-
darske javne službe in promet, IV. nad-
stropje, soba 404, tel. 222-522, faks
125-90-28.

19., 20.
Mestna občina Ljubljana

Št. 14502-1/98 Ob-3445
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312
Videm-Dobrepolje, faks 061/787-923.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: najugodnejši ponudnik bo izbran na
podlagi izbire izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve, opis ter orientacijska
vrednost naročila: razpis se nanaša na izbi-
ro najugodnejšega izvajalca pri izgradnji
prizidka k zdravstveni postaji – lekarna,
z delno preureditvijo prostorov v
zdravstveni postaji in prekritjem strehe.
Ocenjena vrednost del je 8,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Videm.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: junij 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisna dokumentacija:

razpisna dokumentacija in vse ostale infor-
macije za izdelavo ponudbe so na voljo vsak
delovni dan od 8. do 10. ure v prostorih
Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312 Vi-
dem-Dobrepolje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati 5 delovnih dni od
te objave. Za dvig razpisne dokumentacije
je potrebno predložiti dokazilo o plačilu
10.000 SIT na ŽR 50130-630-810288.

(c)
10. (a) Datum, čas in kraj odpiranja

ponudb: zadnji rok za oddajo ponudb, kate-
re je potrebno dostaviti v zapečatenih ovo-
jih, žigosanih s štampiljko ponudnika na na-
slov naročnika, je 20. koledarski dan od
objave razpisa v Uradnem listu RS do 8.30.
Če dan oddaje pade na dela prost dan, je
ponudbe potrebno oddati prvi naslednji de-
lovni dan do 8.30. Sprednja stran ovoja
mora biti opremljena z naslednjim naslovom
in oznako: Občina Dobrepolje, Videm 35,
1312 Videm-Dobrepolje, Lekarna Videm,
“Ne odpiraj - ponudba“.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Dobrepolje, Vi-
dem 35, 1312 Videm-Dobrepolje.

11. Datum in kraj odpiranja ponudb: od-
piranje ponudb bo v prostorih Občine Do-
brepolje, o datumu odpiranja pa bodo po-
nudniki obveščeni naknadno.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki so v ponudbi dolžni priložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v vredno-
sti 1,000.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: plačila se bo-
do vršila na podlagi pogojev navodila o izvr-
ševanju proračuna.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe od datuma,
ko preteče 3 dni od oddaje ponudb.

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

– reference  s  področja  razpisanih
del:  30,

– popolnost ponudbe: 10,
– način plačila in fiksnost cen: 10,
– opcija ponudbe: 5,
– ponudbena cena na enoto: 30,
– garancijski rok za izvedena dela: 10,
– dodatne ugodnosti:

– popusti: 5,
– krediti.

Komisija bo pri izbiri upoštevala vsa me-
rila, zato ni nujno, da je najnižja cena pogoj
za izbiro najugodnejšega ponudnika.

18., 19., 20.
Občina Dobrepolje

Št. 353-1/97 Ob-3446
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Dobrepolje Videm 35, 1312
Videm-Dobrepolje, faks 061/787-923.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: najugodnejši ponudnik bo izbran na
podlagi izbire izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve, opis ter orientacijska
vrednost naročila: razpis se nanaša na izbi-
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ro najugodnejšega izvajalca pri izgradnji
kanalizacije Videm–Bruhanja vas na od-
seku Podgorica–Videm in skozi naselje
Bruhanja vas v skupni dolžini ca. 400 m.
Ocenjena vrednost del je 8,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Podgorica, Bruhanja vas
v Občini Dobrepolje.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: dela se bodo izvajala v
mesecu juniju 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
razpisna dokumentacija in vse ostale infor-
macije za izdelavo ponudbe so na voljo vsak
delovni dan od 8. do 10. ure v prostorih
Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312 Vi-
dem-Dobrepolje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati 5 delovnih dni od
te objave. Za dvig razpisne dokumentacije
je potrebno predložiti dokazilo o plačilu
7.000 SIT na ŽR 50130-630-810288.

(c)
10. (a) Datum, čas in kraj odpiranja

ponudb: zadnji rok za oddajo ponudb, kate-
re je potrebno dostaviti v zapečatenih ovo-
jih, žigosanih s štampiljko ponudnika na na-
slov naročnika, je 15. koledarski dan od
objave razpisa v Uradnem listu RS do 8.30.
Če dan oddaje pade na dela prost dan, je
ponudbe potrebno oddati prvi naslednji de-
lovni dan do 8.30. Sprednja stran ovoja
mora biti opremljena z naslednjim naslovom
in oznako: Občina Dobrepolje, Videm 35,
1312 Videm-Dobrepolje, Kanalizacija Vi-
dem–Bruhanja vas, “Ne odpiraj - ponudba“.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Dobrepolje, Vi-
dem 35, 1312 Videm-Dobrepolje.

11. Datum in kraj odpiranja ponudb: od-
piranje ponudb bo v prostorih Občine Do-
brepolje, o datumu odpiranja pa bodo po-
nudniki obveščeni naknadno.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki so v ponudbi dolžni priložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v vredno-
sti 850.000 SIT.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: plačila se bo-
do vršila na podlagi pogojev navodila o izvr-
ševanju proračuna.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe od datuma,
ko preteče 3 dni od oddaje ponudb.

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

– reference  s  področja  razpisanih
del: 30,

– popolnost ponudbe: 10,
– način plačila in fiksnost cen: 10,
– opcija ponudbe: 5,
– ponudbena cena na enoto: 30,
– garancijski rok za izvedena dela: 10,
– dodatne ugodnosti:

– popusti: 5,
– krediti.

Komisija bo pri izbiri upoštevala vsa me-
rila, zato ni nujno, da je najnižja cena pogoj
za izbiro najugodnejšega ponudnika.

18., 19., 20.
Občina Dobrepolje

Ob-3447
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. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje šolskih pre-
vozov pri OŠ heroja Janeza Hribarja Sta-
ri trg pri Ložu.

Ocenjena vrednost celotnega naročila
naročila: največ 14,800.000 SIT skupno
oziroma cena fiksna celo šolsko leto in do-
ločena po prevoženem kilometru največ
190 SIT.

Podrobnejši opis storitev (po relacijah)
se nahaja v razpisni dokumentaciji.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Loška
dolina.

5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: licenca izvajalca za izvajanje prevozov.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih določb, ki zadevajo naročilo: ZJN.

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: ne.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudbo je možno deliti po
relacijah.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

b) Ali pobudnik lahko ponudi svojo va-
rianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
datum zaključka storitve: 1. 9. 1999 do
30. 6. 2000 oziroma z možnostjo podaljša-
nja do 30. 6. 2004.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Loška dolina, sprejemna pisarna, Ces-
ta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu.

b) Datum, od kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do 15. ure dan pred odpiranjem ponudb.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ne.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: dve uri pred odpiranjem
ponudb.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2. Stari trg pri Ložu, v
zapečatenih kuvertah s pripisom “javni raz-
pis za šolske prevoze”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 5. 1999 ob
10. uri na sedežu občine Loška dolina.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevane:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% vrednosti ponudbe; veljavnost, kot
predvideva navodilo o vrstah finančnih zava-
rovanj (73/97).

13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
lastna tehnična in kadrovska opremljenost,
registracija za opravljanje tovrstnih del.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po 10. uri dne
27. 5. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN) obrav-
nava se posamezna razpisana relacija:

– popolnost ponudbe – popolna ponud-
ba 30 točk;

– opravljanje prevozov z vozili zahtevane
velikosti 25 točk (v nasprotnem primeru 0
točk);

– fiksnost cen – 20 točk;
– ponudena cena za kilometer nižja ali

enaka naročilu 10 točk;
– dodatne ugodnosti – 10 točk;
– reference s področja razpisanih del –

5 točk.
18. Druge informacije o naročilu: jih ni.
19., 20.

Občina Loška dolina

Št. 34401/19/99 Ob-3449
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, telefaks 068/44-540.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: razpis se nanaša na izbi-
ro najugodnejšega izvajalca asfalterskih
del: izdelava finega planuma, dobava
in polaganje asfalta v sistemu BNOS v
debelini 6 cm, čiščenje obstoječega as-
faltnega vozišča in pobrizg z bitumen-
sko emulzijo ter dobava in polaganje
asfalta v sistemu AB v debelini 3 cm,
priprava podlage in izdelava asfaltne
mulde.

Ocenjena vrednost naročila je
120,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala na
javnih cestah in poteh Občine Trebnje, med
ostalimi tudi na naslednjih cestah:

– lokalna cesta št. 7724 (od LC 7722
do naselja Gombišče),

– lokalna cesta št. 7723 (od LC 7722
do naselja Babna Gora oziroma Selce),

– lokalna cesta št. 7710 (od LC 7710
do naselij Ravne oziroma Kostanjevica),

– lokalna cesta št. 7710 (na LC 7710
Vedrina–Viher),

– krajevna cesta Štatenberg–Jagodnik.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).

(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 dajo ponud-
bo za storitev kot celoto, samo za del stori-
tev ponudba ni možna.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
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(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: dela se bodo izvajala v
obdobju junij–december 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje – kon-
taktna oseba Tone Kastelic.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 6. 1999 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti potrdilo o vpla-
čilu v višini 10.000 SIT na žiro račun št.
52120-630-40206.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
7. 6. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Trebnje, Goliev trg
5, 8210 Trebnje, tel. 068/44-040, tele-
faks 068/44-540, soba št. 16.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – asfaltiranje
99. Ne odpiraj” in številko objave v Urad-
nem listu RS ter z oznako ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 6. 1999 ob
8. uri, na naslovu: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje, v sejni sobi.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki so dolžni naročniku za resnost
ponudbe predložiti bančno garancijo v višini
10% razpisane vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: glavni pogoji gle-
de financiranja in plačila so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lah-
ko umaknejo ponudbo v roku 3 dni po od-
daji ponudbe.

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

– ponudbena cena za enoto in plačilni
pogoji,

– reference,
– način plačila in fiksnost cen,
– garancija za opravljeno delo,
– možnost sočasnega strojnega polaga-

nja asfalta za mulde in vozišče,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

(popusti, krediti).
18. Druge informacije o naročilu: najniž-

ja ponudbena cena še ne predstavlja naj-
ugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje

pravico določiti eventualno manjši ali večji
obseg del od razpisanega z ozirom na raz-
položljiva finančna sredstva ali odstopiti od
podpisa pogodbe. V nobenem primeru po-
nudniki nimajo pravice do uveljavljanja od-
škodnine iz tega naslova.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: ne.

Občina Trebnje

Št. 2/99 Ob-3450
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava pisarniškega in
ostalega materiala v TE Trbovlje, d.o.o.

Vrednost naročila: 7,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Trbovlje, TET, d.o.o.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba se izdela v celoti ali
po sklopih:

1. pisarniški material do 2,600.000
SIT,

2. računalniški papir in računalniški
pribor do 2,000.000 SIT,

3. obrazci, poročila do 900.000 SIT,
4. ostali material do 1,500.000 SIT.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 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., Nabavna služ-
ba (Anita Žučko), Ob železnici 27, Trbovlje
(od 10. do 12. ure).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 5. 1999,
od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT; znesek je potrebno na-
kazati na ŽR št. 52700-601-11513.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti najkasneje do 28. 5. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET,
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 28. 5. 1999, v pro-
storih TET, d.o.o., ob 10.30.

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

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: opredeljeni v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: opredeljena v razpisni
dokumentaciji.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od 28. 5.
1999 od 10. ure.

17., 18., 19., 20.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 403-8/99 Ob-3451
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava RS, Železna cesta
18, Ljubljana, 061/302-634.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: tiskanje, kuvertiranje
in distribucija tiskanih obrazcev in tisko-
vin; 7,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek naročila 1. 7.
1999, zaključek naročila 31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS, Železna cesta 18/II,
Projektna pisarna DDV, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 5. 1999, vsak
delavnik med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti pooblastilo in-
teresenta in dokazilo o vplačilu 5.000 SIT
nepovratnih sredstev, na žiro račun št.
50100-630-10014, pri Agenciji za plačilni
promet Ljubljana, upravičenec plačila je:
proračun Republike Slovenije, sklic na št.
714199-04-1612. Razpisno dokumenta-
cijo bo mogoče prevzeti z dokazilom o vpla-
čilu.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do ponedeljka, 7. 6.
1999 do 12. ure. Ponudnik lahko odda po-
nudbo priporočeno po pošti, po kurirski po-
šti ali osebno na naslov, naveden pod točko
9.(a). Ponudnik mora ponudbo oddati zapr-
to v eni ovojnici, na kateri mora biti naslov
naročnika, oznaka: “Ne odpiraj, ponudba”,
oznaka javnega razpisa “DDV – tiskanje” in
naslov pošiljatelja na hrbtni strani. Ovojnica
mora biti zapečatena in zaprta tako, da je
pri javnem odpiranju možno preveriti, da je
ostala zaprta tako, kot je bila predana.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za finance, Davčna uprava RS, Že-
lezna cesta 18/II, Projektna pisarna DDV,
Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v ponedeljek, 7. 6. 1999 ob 12.30, Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za finance,
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Davčna uprava RS, Železna cesta 18/II, sej-
na soba, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT, ki mora biti veljavna do
15. 7. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik se zave-
zuje opravljati plačila v skladu z navodili o
izvrševanju proračuna RS.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve in sposobnosti so navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 7. 6. 1999,
po zaključku odpiranja ponudb.

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

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba Rada Hlebec, Republika Slo-
venija, Ministrstvo za finance, Davčna upra-
va RS, Železna cesta 18/II, Projektna pi-
sarna DDV, Ljubljana, tel. 061/1734-452,
faks 061/302-534, e-mail: DDV.Pisarna-
@gov.si.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: to je prva objava javnega razpisa za to
naročilo.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS

Ob-3478
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija za radioaktivne odpadke,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, tel.
13-23-280, faks 13-25-112.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: sklenitev pogodbe o fi-
nančnem leasingu za nakup poslovnih
prostorov, nabavna cena do 69,000.000
SIT.

4.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: zaključek predvidoma
v mesecu juniju 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova
53, Ljubljana (soba 334/III), kontaktna ose-
ba Sabina Hajrič, univ. dipl. jur.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 5. 1999.

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

10. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno predložiti ponudbo: 7. 6. 1999
do 10. ure.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 6. 1999 ob 11. uri, Agencija za radioak-
tivne odpadke, Parmova 53, 1000 Ljublja-
na, soba 307/III.

12., 13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 7. 6. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
A) Prva skupina meril:
– nabavna vrednost 69,000.000 SIT,
– višina lastne udeležbe maks. 10,8 mio

SIT,
– trajanje leasinga vsaj 10 let.
Pri ocenjevanju prispelih ponudb bo pr-

va skupina meril upoštevana po načelu “po-
nudba izpolnjuje pogoj” ali “ponudba ne iz-
polnjuje pogoja”. V primeru, ko ponudba
izpolnjuje posamični pogoj, se ji dodeli 2
točki, ki se nato pomnožita s številom pris-
pelih ponudb; če ponudba pogoja ne izpol-
njuje, se ji točk ne dodeli.

B) Druga skupina meril:
– mesečni obrok v enakih zneskih skozi

celotno odplačilno obdobje (pogoji leasin-
ga se med odplačevalno dobo ne smejo
spremeniti), ki mora upoštevati vse stroške
(prometni davek, davek na storitev leasin-
ga, premoženjsko zavarovanje, zavarovanje
terjatev, ostali stroški),

– skupni končni stroški leasinga.
Pri ocenjevanju prispelih ponudb bo dru-

ga skupina meril upoštevana po načelu naj-
nižje ponudbe. Najvišje število točk pred-
stavlja število prispelih ponudb (če bodo
prispele tri ponudbe, je maks. število točk
pri tem merilu 3 točke). Najnižji izmed po-
nudb se dodeli najvišje število točk, vsaka
višja ponudba prejme eno točko manj.

C) Dodatno merilo
Kolikor bi dve ponudbi dosegli isto števi-

lo točk, se ponudbi leasingodajalca z
najnižjimi skupnimi končnimi stroški leasin-
ga dodeli dodatna točka.

Končno oceno ponudbe posameznega
ocenjevalca (člana strokovne komisije) po-
meni seštevek točk posameznih delov po-
nudbe, po skupinah meril.

Izbira najugodnejše ponudbe se ugotovi
s seštevkom točk posameznih ocenjeval-
cev za posamezne ponudbe; najugodnejša
ponudba je tista, ki zbere največ točk.

18., 19., 20.
Agencija za radioaktivne odpadke

Št. 344-06-1/99 Ob-3479
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12,
3333 Ljubno ob Savinji, faks 063/841-415.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: modernizacija cest na
demografsko ogroženem območju Ob-
čine Ljubno – naselij Savina in Ter, v
skupni dolžini 3965 m. Ocenjena vred-
nost gradbenih del znaša 41,200.000 SIT.

4. Kraj izvedbe:območje Občine Ljubno,
naselje Savina in Ter.

5. (a), (b), (c)
6.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: po podpisu pogodbe,
rok dokončanja del je 30 delovnih dni.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljub-
no ob Savinji.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
52810-630-10126.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 28. 5. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Ljubno, Cesta v
Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 5. 1999 ob 12. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot finančno zavarovanje za resnost ponud-
be mora ponudnik predložiti bančno garan-
cijo v višini 10% vrednosti ponudbe. Banč-
na garancija za resnost ponudbe mora ve-
ljati še 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo po situaci-
jah – mesečne in končne, rok plačila 60 dni
od dneva izstavitve.

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:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti svoji ponudbi dokumentacijo in do-
kazila, ki so zahtevana v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do 28. 5.
1999 do 10. ure.

17. 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%.
18. Druge informacije o naročilu: naroč-

nik si pridržuje pravico določiti manjši ob-
seg del od razpisanega, glede na razpolož-
ljiva sredstva, ali odstopiti od pogodbe zara-
di pravnih in drugih razlogov.

19., 20.
Občina Ljubno

Ob-3493
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

A) Gimnazija Kočevje:
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– strokovni in finančni nadzor nad iz-
vajanjem investicije do pridobitve upo-
rabnega dovoljenja za adaptacijo in no-
vogradnjo šolskega objekta brez telo-
vadnice v skupni izmeri 2816 m2.

Ocenjena vrednost naročila je
9,230.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Kočevje.
ad 3. B) Gimnazija Litija:
– strokovni in finančni nadzor nad iz-

vajanjem investicije do pridobitve upo-
rabnega dovoljenja za novogradnjo šol-
skega objekta s telovadnico v skupni
izmeri 3300 m2.

Ocenjena vrednost naročila je
12,230.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Litija.
ad 3. C) Srednja agroživilska šola Šem-

peter pri Novi Gorici:
– strokovni in finančni nadzor za do-

končanje gradnje do pridobitve uporab-
nega dovoljenja za šolski objekt z di-
jaškim domom in telovadnico v skupni
izmeri 4588 m2.

Ocenjena vrednost naročila je
16,300.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Šempeter pri Novi Go-
rici.

ad 3. D) Srednja ekonomska in uprav-
no-administrativna šola Kranj:

– strokovni in finančni nadzor nad iz-
vajanjem investicije do pridobitve upo-
rabnega dovoljenja za novogradnjo s te-
lovadnico v skupni izmeri 5000 m2.

Ocenjena vrednost celotne investicije je
19,630.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Zlato polje v Kranju.
ad 3. E) Srednja mlekarska in kmetijska

šola Kranj
– strokovni in finančni nadzor nad iz-

vajanjem gradnje investicije do pridobi-
tve uporabnega dovoljenja za novograd-
njo šolskega objekta s telovadnico v
skupni izmeri 4900 m2.

Ocenjena vrednost naročila je
19,235.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Kranj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ne.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti 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: ponudniki lahko ponudijo
storitev za:

a) posamezno šolo,
b) več šol skupaj,
c) vse šole skupaj.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: lastne variante niso možne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:

A) Gimnazija Kočevje: julij 1999–decem-
ber 2001,

B) Gimnazija LItija: julij 1999–december
2001,

C) Srednja agroživilska šola Šempeter pri
Novi Gorici: julij 1999–marec 2001,

D) Srednja ekonomska in upravno admi-
nistrativna šola Kranj: julij 1999–december
2002,

E) Srednja mlekarska in kmetijska šola
Kranj: julij 1999–2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo v tajništvu Službe za in-
vesticije Ministrstva za šolstvo in šport na
Trubarjevi 3 v Ljubljani, tel. 061/212-838,
13-12-249, faks 061/13-12-327, kontakt-
na oseba Marina Cankar, univ. d.i.a.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 10. 5. 1999
do 17. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačila za razpisno doku-
mentacijo ni.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 11. 6. 1999 do
12. ure (datum in čas prispetja).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport – vložišče, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

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

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 6. 1999 ob 10. uri, na naslovu: Urad
RS za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana, v
sejni sobi št. 95/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe in ustrezno izja-
vo banke za dobro izvedbo del v pogodbe-
nem roku, kot jih zahteva razpisna doku-
mentacija.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje: tri-
mesečno, v 60 dneh po uradnem prejemu
računa v skladu z obsegom izvedenih del.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni možno.

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

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 11. 6. 1999.

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

– reference podjetja in kadrov: 40%,
– ponujena cena: 30%,
– finančna sposobnost: 15%,
– posebne ugodnosti: 15%.
18. Druge informacije o naročilu: ni.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo: ni bil izveden.
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-3501
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stude-
nec 48, 1260 Ljubljana-Polje, faks
061/484-618.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava cenilnega po-
ročila – cenitev prometne vrednosti ne-
premičnin.

Ocenjena vrednost naročila je 350.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: izvedba naročila z zakonom
rezervirana za fizične osebe, zaprisežene
sodne cenilce oziroma imetnike licence
pooblaščenega ocenjevalca pri Agenciji
Republike Slovenije za prestrukturiranje,
oziroma imetnike licence preizkušenega
ocenjevalca vrednosti pri Slovenskem in-
stitutu za revizijo.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97), pravilnik o enotni meto-
dologiji za izračun prometne vrednosti sta-
novanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepre-
mičnin (Ur. l. SRS, št. 8/87), Jugoslovanski
standard za izračun površine in prostornine
– pogoji izračunavanj JUS U.C2.100 (Ur. l.
SFRJ, št. 3/66) in vsi drugi predpisi, ki jih
je v skladu s pravili stroke in drugimi pravili
treba upoštevati pri ocenjevanju prometne
vrednosti nepremičnin.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki morajo ponudbo
podati za celoten predmet javnega naročila.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive in
niso dopustne.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek takoj po prav-
nomočnosti sklepa o izbiri in sklenitvi po-
godbe, zaključek v 15 dneh po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo osebno na sedežu naročnika: Psihia-
trična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljublja-
na-Polje, tajništvo, pri Gombač Branki.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
razpisno dokumentacijo prevzamejo do
vključno 14. 5. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT, št. žiro računa:
50103-603-403974.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti najkasneje do 24. 5. 1999 do
12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pred-
ložiti v originalu in 1 kopiji v zapečatenih
ovojnicah z jasno oznako “Ne odpiraj – po-
nudba” osebno na sedež naročnika ali pa
priporočeno s povratnico po pošti, na na-
slov: Psihiatrična klinika Ljubljana, Stude-
nec 48, 1260 Ljubljana-Polje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 5. 1999 ob
13. uri, na naslovu: Psihiatrična klinika Ljub-
ljana, Studenec 48, Ljubljana-Polje, uprav-
na zgradba, pritličje, soba vodje plana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ni zahtevanih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji plačil se
določijo v pogodbi z izbranim ponudnikom.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik je lahko sa-
mo posamezna fizična oseba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik mora priložiti ustrezna dokazila in izja-
ve, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki od
ponudbe ne morejo odstopiti po roku, dolo-
čenem za pričetek javnega odpiranja po-
nudb, od tega roka pa po postopku in na
način, kot je to opredeljeno v splošnih na-
vodilih ponudnikom, ki so sestavni del raz-
pisne dokumentacije.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponde-
rirana merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika.

Ponderirana merila za ugotavljanje spo-
sobnosti:

1. cena, plačilni pogoji (0,90),
2. doba opravljanja dejavnosti, ki je

predmet javnega naročila (0,40),
izločilni kriterij: čas krajši od 1 leta,
3. reference ponudnika v RS (0,70).

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
na zgoraj navedena merila z ocenami:

1. cena, plačilni pogoji:
– ocena:  5:  najnižja  ponudbena

cena,
– ocena: 4: od 101 do 105% najnižje

ponudbene cene,
– ocena: 3: od 106 do 110 najnižje

ponudbene cene,
– ocena: 2: od 111 do 120% najnižje

ponudbene cene,
– ocena: 1: od 121 do 130% najnižje

ponudbene cene,
– ocena: 0: več kot 131% najnižje

ponudbene cene;
2. doba opravljanja dejavnosti, ki je

predmet javnega naročila:
– ocena: 5: nad 5 let,
– ocena: 3: od 3 do 5 let,
– ocena: 1: od 1 do 3 let;
3. reference ponudnika v Republiki

Sloveniji:
– ocena: 5: zelo dobra referenčna li-

sta (nad 9 cenitev podobnega obsega in

podobne vrste premoženja v zadnjih treh
letih),

– ocena: 4: dobra referenčna lista
(nad 5 cenitev podobnega obsega in po-
dobne vrste premoženja v zadnjih treh
letih),

– ocena: 2: skromna referenčna lista
(5 ali manj cenitev podobnega obsega in
podobne vrste premoženja v zadnjih treh
letih),

– ocena: 0: referenčna lista ni prilo-
žena.

Opozorilo: predpogoj za postopek
ocenjevanja je neprisotnost izločilnega kri-
terija v ponudbi.

Razlaga: v dokumentaciji so postav-
ljena 3 merila s ponderji. Vsaka prispela in
popolna ponudba bo ocenjena upoštevajoč
le ta merila. Končni seštevek točk bo ocena
posamezne ponudbe.

Maksimalno število točk za posamez-
no ponudbo je 10.

Ocena pri posameznem merilu se
množi s ponderjem tega merila. Seštevek
zmnožkov ocena x ponder je končna ocena
posamezne ponudbe.

18. Druge informacije o naročilu: ponud-
niki bodo o izidu razpisa obveščeni v zakon-
skem roku.

Ponudniki lahko zaprosijo za dodatno
obrazložitev prevzete razpisne dokumenta-
cije pisno, v roku 12 dni po objavi razpisa.

Ponudba mora veljati najmanj do 24. 7.
1999.

Naročnik ni dolžan sprejeti katerekoli po-
nudbe.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
javnem naročilu ni bila objavljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: ni bilo neuspelega javnega razpisa za
to naročilo.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Ob-3522
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana, faks
061/125-98-23.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbor izvajalcev za na-
črtovanje, pripravo modelov, uvajanje
ter nadzor nad Skladi dela v Republiki
Sloveniji.

Vrednost naročila je 25,000.000 SIT.
4.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek dela takoj po
izboru, dokončanje do 31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se nahaja v vložišču
Zavoda Republike Slovenije za zaposlova-
nje, Glinška ulica 12, Ljubljana in je na vpo-
gled po predhodnem telefonskem dogovo-
ru z Andrejo Gorjanc, tel. 061/218-838.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10.30 in 12. uro.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: do 20. 5. 1999 do
9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe pošljite na naslov
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška ulica 12.

Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pris-
pele po pošti ali bodo vročene osebno do
navedene ure in dne v vložišče zavoda.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z “Ne odpiraj – Ponudba za javni
razpis za izbiro izvajalcev za načrtovanje,
pripravo modelov, uvajanje ter nadzor nad
skladi dela v Republiki Sloveniji” z navedbo
javnega razpisa v Uradnem listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 5. 1999 ob
10.30, v sejni sobi Zavoda Republike Slo-
venije za zaposlovanje, Glinška ulica 12,
Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe morajo ponudniki pred-
ložiti bančno garancijo v višini 10% ocenje-
ne vrednosti naročila. Veljavnost bančne ga-
rancije mora biti do 31. 5. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik storitev
bo zagotovil plačilo v skladu z navodili o
izvrševanju proračuna RS in pravilnikom o
postopkih za plačilo iz proračuna.

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:

– bonitetni obrazci BON 1 in BON 2 ali
BON 3, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma ponudbe,

– za samostojne podjetnike fotokopija
davčne napovedi za leto 1998.

Pisna ponudba mora vsebovati tudi:
– predstavitev ponudnika,
– podatke o ponudniku: dokazila o re-

gistraciji ter plačilu vseh davkov in pris-
pevkov,

– opis kadrovske zasedbe ponudnika
oziroma seznam kadrov, ki bodo sodelovali
pri izvedbi,

– reference posameznih izvajalcev,
– podatke o vključitvi drugih izvajalcev

pri izvedbi,
– opis organizacijskih in tehničnih po-

gojev ponudnika (opis razpoložljive raču-
nalniške opreme in informacijske tehnolo-
gije),

– navedbo projektov, pri katerih so že
sodelovali ter

– vizijo dela pri izvedbi programa.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– organizacijski in tehnični pogoji (opis

razpoložljive računalniške opreme in infor-
macijske tehologije),

– reference za izvajanje navedenih del,
– uspešnost sodelovanja pri podobnih

projektih z zavodom,
– izkazano zaupanje za realizacijo pro-

jekta,
– cena svetovalne ure.
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Merila za izbor so med seboj enako-
vredna.

18. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije dobijo interesenti telefonič-
no na naslovu pod 5. točko.

Rok za obvestilo o izbiri: o izidu bodo
izvajalci obveščeni najkasneje v 15 dneh od
dneva odpiranja vlog.

19., 20.
Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje

Ob-3523
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana, faks
061/125-98-23.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbor izvajalcev za pri-
pravo programov kadrovske sanacije in
svetovanje pri izvedbi v gospodarskih
družbah, ki so s sklepom Vlade Republi-
ke Slovenije vključene v projekt pre-
strukturiranja.

Vrednost naročila je 30,000.000 SIT.
4.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: začetek dela takoj po
izboru, dokončanje do 31. 12. 1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se nahaja v vložišču
Zavoda Republike Slovenije za zaposlova-
nje, Glinška ulica 12, Ljubljana in je na
vpogled po predhodnem telefonskem do-
govoru. Dodatne informacije lahko ponud-
niki dobijo pri Niku Gerlecu, tel.
062/228-320,  vsak  dan  med  10.30  in
12. uro.

(b), (c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: do 20. 5. 1999 do
9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe pošljite na naslov
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška ulica 12.

Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pris-
pele po pošti ali bodo vročene osebno do
navedene ure in dne v vložišče zavoda.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z “Ne odpiraj – Ponudba za javni
razpis za izbiro svetovalcev za kadrovsko
svetovanje v gospodarskih družbah, ki so s
sklepom Vlade RS vključene v projekt pre-
strukturiranja” z navedbo javnega razpisa v
Uradnem listu RS.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 5. 1999 ob
10. uri, v sejni sobi Zavoda Republike Slo-
venije za zaposlovanje, Glinška ulica 12,
Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe morajo ponudniki pred-
ložiti bančno garancijo v višini 10% ocenje-
ne vrednosti naročila. Veljavnost bančne ga-
rancije mora biti do 31. 5. 1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik storitev
bo zagotovil plačilo v skladu z navodili o
izvrševanju proračuna RS in pravilnikom o
postopkih za plačilo iz proračuna.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost:

– bonitetni obrazci BON 1 in BON 2 ali
BON 3, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma ponudbe,

– za samostojne podjetnike fotokopija
davčne napovedi za leto 1998.

Pisna ponudba mora vsebovati tudi:
– predstavitev ponudnika,
– podatke o ponudniku: dokazila o re-

gistraciji ter plačilu vseh davkov in pri-
spevkov,

– opis kadrovske zasedbe ponudnika
oziroma seznam kadrov, ki bodo sodelovali
pri izvedbi,

– reference posameznih izvajalcev,
– podatke o vključitvi drugih izvajalcev

pri izvedbi,
– opis organizacijskih in tehničnih pogo-

jev ponudnika (opis razpoložljive računal-
niške opreme in informacijske tehnologije),

– navedbo projektov, pri katerih so že
sodelovali ter

– vizijo dela pri izvedbi programa.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference za izvajanje navedenih del,
– uspešnost sodelovanja pri podobnih

projektih z zavodom,
– izkazano zaupanje za realizacijo pro-

jekta,
– cena svetovalne ure.
Merila za izbor so med seboj enako-

vredna.
18. Druge informacije o naročilu: dodat-

ne informacije dobijo interesenti telefonič-
no na naslovu pod 5. točko.

Rok za obvestilo o izbiri: o izidu bodo
izvajalci obveščeni najkasneje v 15 dneh od
dneva odpiranja vlog.

19., 20.
Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje

Ob-3481
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, 3000 Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-050.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet naročila je re-
konstrukcija vročevodnega sistema v
kotlarni – izvedba.

Ocenjena vrednost naročila je
20,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ce-
lje, Oblakova 5, Celje.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o energetskem gospodarstvu (Ur. l.
SRS, št. 33/81) in drugi.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da
– razvidno iz razpisne dokumentacije.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se ne morejo po-
tegovati za del storitev.

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

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok za izvedbo naroči-
la je 60 dni, skrajni rok dokončanja je 1. 9.
1999.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se lahko dobi v tajniš-
tvu pomočnika direktorja za investicije in
vzdrževanje Splošne bolnišnice Celje, Ob-
lakova 5, Celje, od ponedeljka do petka
med 8. in 13. uro, tel. 063/441-133, faks
063/485-701, po enodnevni predhodni na-
javi po faksu in predložitvi dokazila o plačilu
razpisne dokumentacije.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče zahtevati do vključno
21. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 20.000 SIT na žiro ra-
čun št. 50700-603-31871.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti do 28. 5. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov, ki je naveden pod 9. (a)
točko.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi ki-
rurgije Splošne bolnišnice Celje dne 28. 5.
1999 ob 10. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
razpisne vrednosti z veljavnostjo do 1. 8.
1999.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: razvidno iz razpi-
sne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: razvidno iz razpisne
dokumentacije.

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:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od ponudb ni
mogoče odstopiti po izteku roka za predlo-
žitev ponudb.
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Zbiranje predlogov

Ob-3470
1. Naročnik: Mestna občina Koper, di-

rektor občinske uprave, Verdijeva 10, 6000
Koper, tel./faks 066/271-602.

2. Način izbire: javni razpis za zbiranje
predlogov.

3. Opis razpisanih naročil:
a) idejni predlog ureditve pritličja v

stavbi Mestne občine Koper, s predraču-
nom stroškov prenovitvenih del,

b) izvedba prenovitve vhodne avle, v
skladu z idejnim predlogom iz točke a.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so cena (40 točk), reference (40 točk) in
dodatna usposobljenost ponudnikov in po-
dizvajalcev (20 točk). Najugodnejša je tista
ponudba, ki bo dosegla največje število
točk.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba je Dušan Kragelj, dipl. inž.
Vprašanja sprejema samo pisno po faksu
063/485-701.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: gre za prvo objavo.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 110-1/99 Ob-3533
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, telefaks 133-22-51.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prenos lege gradbene
parcele in izdelava parcelacijskih načr-
tov za AC Lenart–Cogetinci, pododsek
Cogetinci–Vučja vas.

Ocenjena vrednost naročila je
30,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Cogetinci–Vučja vas.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

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

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: parcelacijske načrte s
pravnomočnimi odločbami je potrebno pre-
dati najkasneje v 120 dneh po pričetku del.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
št. 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 178-84-39, faks 178-83-32.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 8. 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 potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
8. 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 Prenos lege gradbene parcele in izdela-
va parcelacijskih načrtov za AC Lenart–Co-
getinci, pododsek Cogetinci–Vučja vas”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 6. 1999
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 900.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

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

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje 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: stro-
kovne informacije posreduje Damijana
Borštnar, inž., Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
13-22-241, faks 13-22-170.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

4. Ocenjena vrednost razpisanega naro-
čila: 8 mio SIT.

5. Predviden pričetek izvedbe prenovi-
tve: 1. julij 1999.

6. Lokacija izvedbe: poslovna stavba
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

7. Morebitni drugi pogoji, ki jih mora iz-
polnjevati predlog: določeni v razpisni do-
kumentaciji.

8.a) Naslov, kjer se zahteva in pridobi
dokumentacija: Mestna občina Koper,
Verdijeva 10, Jasmina Kapun, tel.
066/446-201.

8.b) Datum, do katerega je možno dvig-
niti razpisno dokumentacijo: 20. 5. 1999.

8.c) Datum, do katerega je možno opra-
viti ogled pritličja na Verdijevi 10: 20. 5.
1999, v času uradnih ur.

8.d) Znesek in plačilo za razpisno doku-
mentacijo: 7.000 SIT (virman), ŽR Mestne
občine Koper, 51400-639-90004.

9.a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti predloge: 28. 5. 1999 do 12. ure.

9.b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Mestna občina Koper, direk-
tor občinske uprave, Verdijeva 10, 6000
Koper.

10. Odpiranje ponudb: 28. 5. 1999 ob
13. uri, v Mestni občini Koper, Verdijeva
10, sejna soba.

11. Merila za ocenjevanje predlogov,
način uporabe meril za ocenjevanje pred-
logov:

– usposobljenost ponudnika,
– učinkovitost oziroma ustreznost ponu-

jenega predloga, glede na razpisane cilje
naročnika,

– čas izvedbe celotnega naročila,
– vrednost izvedbe predloga, upošteva-

joč vse spremljajoče stroške.
Način uporabe meril pri ocenjevanju

predlogov je razviden iz razpisne dokumen-
tacije.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

12. Oblika predloga: idejni načrt z izved-
bo vseh predvidenih del in stroškov.

Zahtevani roki so razvidni v razpisni do-
kumentaciji.

13. Drugi pogoji: predlog mora izpolnje-
vati druge pogoje, razvidne iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega bo naročnik
sprejel odločitev: 21. 6. 1999.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu lahko ponudniki dobijo na naslovu:
Mestna občina Koper, Dolores Maučec,
Verdijeva 10, 6000 Koper.

Mestna občina Koper

Ob-3544
1. Naročnik: ERICo Velenje, Inštitut za

ekološke raziskave, Koroška 58, 3320 Ve-
lenje.

2. Predmet razpisa:
1.1. plinski kromatograf z MS/ECD

detektorjema in termalni desorber,
1.2. črpalke za zajem plinastih vzor-

cev – 5 kom in plinska ura,
1.3. aparatura za določevanje vetrov-

ne rože,
1.4. črpalke za tekoče vzorce – 3

kom,
1.5. laboratorijski digitalni konduk-

tometer,
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ZJN-03-B - 42. člen
 Naročilo objave glavnih

podatkov o izidu razpisa za blago

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 155/3/99 Ob-3439
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena, izpolnjevanje vseh
zahtevanih parametrov.

1.6. sterilizator steklovine,
1.7. avtomatski vzorčevalnik za vod-

ne vzorce,
1.8. vzorčevalnik za sediment,
1.9. merilec kisika v vodi (oksimeter),
1.10. stresalnik,
1.11. osnovna gozdarska oprema,
1.12. digitalne pipete (različna vo-

lumska območja) – 5 kom,
1.13. računalniški program s pribo-

rom za interno kalibracijo pipet,
1.14. digitalni termometer s spo-

minsko enoto za merjenje temperature
zraka.

Ponudnik lahko pošlje ponudbo v celoti
ali ločeno za opremo navedeno pod eno
točko.

3. Merila za izbiro najboljšega ponudni-
ka so:

– tehnične karakteristike,
– ustrezen servis,
– zagotovljena validacija instrumenta

(kjer je to zahtevano),
– reference,
– cena,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok.
4. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS, na naslov: ERICo
Velenje, Inštitut za ekološke raziskave, Ko-
roška 58, 3320 Velenje.

5. Kraj in osebe, pri katerih lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno do-
kumentacijo: ERICo Velenje, Koroška 58,
Velenje, kontaktne osebe: mag. Julija Be-
ričnik Vrbovšek, dipl. inž. kemije, Alenka
Zapušek, dipl. inž. kemije, Klara Orešnik,
dipl. inž. kemije in Andrej Glinšek, dipl. inž.
kemije, tel. 063/898-19-30, faks
063/898-19-42.

6. Ponudbe morajo biti oddane v zape-
čatenih kuvertah, na ovojnici naj bo označe-
no “Ponudba – ne odpiraj”.

7. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje 30 dni od datuma pris-
petja ponudb.

ERICo Velenje
Inštitut za ekološke raziskave

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

A) Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljub-
ljana,

B) Medias International, d.o.o., Resljeva
30, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

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

A) visoko zmogljivi UZ aparat,
B) digitalni UZ aparat.
7. Pogodbena vrednost:
A) 11,772.442 SIT,
B) 27,604.776,38 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
A) 12,466.230 SIT, 11,772.442 SIT,
B) 32,107.175 SIT, 26,987.940 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999, Ob-440.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 155/1 Ob-3440
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Maribor, Ljubljanska 5, Maribor, faks
062/315-136.

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

3. Datum izbire: 3. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena, izpolnjevanje vseh
zahtevanih parametrov.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: LEK, d.d., Verovškova 57,
Ljubljana

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

trebno dobaviti: biokemijski analizator, 1
kom.

7. Pogodbena vrednost: 2.857.838,50
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22.930.524 SIT, 12.857.838,50 SIT.
11., 12.
Datum in številka objave razpisa: Uradni

list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999, Ob- 438.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 846 Ob-3453
1. Naročnik, poštni naslov: Veterinarski

zavod Slovenije, cesta v Mestni log 51a,
Ljubljana.

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

A – 1 x dobava podvozja tovornega vozi-
la nosilnosti 3000 kg,

B - 1 x dobava nadgradnje tovornega
vozila nosilnosti 2000 kg,

C - 2 x dobava dostavno vozilo nosilnosti
1000 kg, z pogonom na vsa štiri kolesa,

D - 7 x dobava dostavno vozilo nosilnosti
700 kg.

3. Datum izbire: 23. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); ponudbena cena, reference, pla-
čilni pogoji, rok izvedbe, druge ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: pod točko:

A – Dumida, Lenart,
B – se ponovi, samo 1 ponudba,
C - se ponovi, nepopolne ponudbe,
D - se ponovi, nepopolne ponudbe.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Cesta v

Mestni log 51a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 1 x podvozje tovornega
vozila nosilnosti 3000 kg.

7. Pogodbena vrednost: 3,816.540 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:

pod A prispeli 2 ponudbi,
pod B prispela samo 1 ponudba,
pod C prispele 4 ponudbe,
pod D prispeli 2 ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: najvišja ponudba 3,904.700 SIT, naj-
nižja ponudba 3,816.540 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999, Ob-1357.

Veterinarski zavod Slovenije

Št. 8120/1999/961 Ob-3455
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 19. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika ali podizvajalca

na obnovi AKZ na daljnovodih ELES-a,
– od investitorjev potrjene reference po-

nudnika ali podizvajalca na obnovi AKZ na
DV izven ELES-a ali v stikališčih ELES-a,

– od investitorjev potrjene reference po-
nudnika ali podizvajalca na obnovi AKZ na
podobnih kovinskih konstrukcijah,

– reference proizvajalca ponujenih AK
premazov na DV v ELES-u.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Final Pasarič, d.o.o., Tru-
barjevo nabrežje 3, 3270 Laško za DV 220
kV Cirkovce–Podlog, DV 110 kV Plave–
Doblar–Tolmin, DV 2×110 kV Beričevo–
Kleče, DV 2×35 kV Keleče–Medvode;

Slikopleskarstvo Vene Bojan, s.p., Pod
gozdom 1, 1420 Trbovlje za DV 2×110 kV
Vuhred–Pekre.

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

trebno dobaviti: DV 220 kV Podlog–Cir-
kovce, DV 110 kV Plave–Doblar–Tolmin,
DV 2×110 kV Beričevo–Kleče, DV 2×35
kV Kleče–Medvode, DV 2×110 kV Vu-
hred–Preke;

obnova antikorozijske zaščite daljno-
vodov.

7. Pogodbena vrednost:
Final Pasarič: 39,893.136 SIT,
Slikopleskarstvo Vene Bojan s.p.:

7,700.280 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: Slikople-
skarstvo Vene Bojan s.p.: 2,310.084 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 6.
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10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– DV 220 kV Cirkovce–Podlog:
13,109.840 SIT, 12,312.620 SIT,

– DV 110 kV Plave–Doblar–Tolmin:
15,738.400 SIT, 13,558.096 SIT,

– DV 2×110 kV Beričevo–Kleče:
8,709.680 SIT, 8,017.520 SIT,

– DV 2×35 kV Kleče–Medvode:
6,164.550 SIT, 5,010.950 SIT,

– DV 2×110 Vuhred–Pekre: 8,643.348
SIT, 7,700.280 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999, Ob-1919.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 1527 Ob-3456
1. Naročnik, poštni naslov: Mariborski

vodovod, javno podjetje, d.d., Jadranska c.
24, 2000 Maribor.

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

3. Datum izbire: 2. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: ECS, d.o.o., Motnica 7,
1236 Trzin.

6. (a) Kraj dobave: Mariborski vodovod,
javno podjetje, d.d., Jadranska c.24, Mari-
bor.

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

7. Pogodbena vrednost: 10,639.006
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,280.184,75 SIT, 10,639.006 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-1418.

Mariborski vodovod,
javno podjetje, d.d., Maribor

Ob-3457
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 29. 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: Swim Telekom Marko Ruč-
man s.p., Ulica Nikola Tesla 6, 1230 Dom-
žale.

6. (a) Kraj dobave: enote Zdravstvenega
doma Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 5 digitalnih ISDN telefon-
skih central s telefonskimi aparati in
montažo.

7. Pogodbena vrednost: 21,998.840
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 46,216.541 SIT, 16,194.000 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999, Ob-2116.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 676/99 Ob-3458
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lu-

kovica, Lukovica 46, 1225 Lukovica,
061/735-119.

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

3. Datum izbire: 29. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, oprema de-
lovnega stroja, brezplačno šolanje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: TERRA JCB, d.o.o., Hotu-
nje 6, 3232 Ponikva pri Šentjurju.

6. (a) Kraj dobave: Občina Lukovica, Lu-
kovica 46, 1225 Lukovica.

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

7. Pogodbena vrednost: 9,525.750 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,908.052 SIT, 8,686.178 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: odpi-
ranja ponudb so se udeležili trije ponudniki.

12., 13.
Občina Lukovica

Št. 320 Ob-3495
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za po-

kojninsko in invalidsko zavarovanje Sloveni-
je, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 15. 4. 1999 – sklop A;
12. 4. 1999 – sklop B.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– popust,
– cena,
– dobavni rok,
– reference,
– nudenje blaga izven specifikacije,
– kvaliteta vzorcev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– za sklop A:

– Ribon, d.o.o., Škrjančevo 7a, Ra-
domlje,

– Birooprema Vovk, d.o.o., Stegne
21c, Ljubljana;

– za sklop B:
– Cetis, Grafično podjetje, d.d., Čo-

pova 24, Celje,
– LA-MIL, d.o.o., Ljubljanska 67, Ko-

čevje.
6. (a) Kraj dobave:

1. ZPIZ Slovenije, Kolodvorska 15,
Ljubljana,

2. ZPIZ Slovenije, Območna enota
Celje, Gregorčičeva 5a, Celje,

3. ZPIZ Slovenije, Območna enota
Koper, Pristaniška 12, Koper,

4. ZPIZ Slovenije, Območna enota
Kranj, Stara cesta 11, Kranj,

5. ZPIZ Slovenije, Območna enota
Maribor, Sodna ulica 15, Maribor,

6. ZPIZ Slovenije, Območna enota
Murska Sobota, Kocljeva 12b, Murska So-
bota,

7. ZPIZ Slovenije, Območna enota
Nova Gorica, Kidričeva 13, Nova Gorica,

8. ZPIZ Slovenije, Območna enota
Novo mesto, Prešernov trg 9, Novo mesto,

9. ZPIZ Slovenije, Območna enota
Ravne na Koroškem, Ulica ob suhi 22b,
Ravne na Koroškem,

10. ZPIZ Slovenije, Izpostava Jeseni-
ce, Titova 73, Jesenice,

11. ZPIZ Slovenije, Izpostava Trbov-
lje, Sallumines 2, Trbovlje,

12. ZPIZ Slovenije, Izpostava Velenje,
Prešernova 7, Velenje.

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

– za sklop A – drobni pisarniški mate-
rial, se javno naročilo odda izbranima po-
nudnikoma Ribon, d.o.o., Škrjančevo 7a,
Radomlje in Birooprema Vovk, d.o.o., Steg-
ne 21c, Ljubljana;

– za sklop B – standardni računalniški
obrazci in računalniški obrazci po
naročilu, se javno naročilo odda izbranima
ponudnikoma Cetis, Grafično podjetje, d.d.,
Čopova 24, Celje in LA-MIL, d.o.o., Ljub-
ljanska 67, Kočevje.

7. Pogodbena vrednost:
– za sklop A: 50,000.000 SIT,
– za sklop B: 35,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– za sklop A: 6,
– za sklop B: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop A: 50,000.000 SIT,
– za sklop B: 35,000.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 11. 12. 1998,
Ob-8705.

Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Št. 34-6/99 Ob-3496
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19a, 2250
Ptuj.

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

3. Datum izbire: 22. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 90%, reference 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Sanolabor, Leskoškova 4,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: fco sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
I. eno specialno reševalno vozilo –

reanimobil,
II. eno reševalno vozilo.
7. Pogodbena vrednost:
– 10,226.769 SIT za specialno reševal-

no vozilo – reanimobil,
– 8,498.395 SIT za reševalno vozilo.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
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10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– za specialno reševalno vozilo – reani-
mobil: 11,174.091 SIT, 9,814.406 SIT,

– za reševalno vozilo: 9,294.932 SIT,
8,284.364 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999, Ob-912.

Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj

Št. 0048-308/19-99 Ob-3497
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: sklep o ponovnem jav-
nem razpisu je bil sprejet dne 15. 4. 1998.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis ni prispela nobena
ponudba. Glede na tok, da na javni razpis
nista prispeli veljavni ponudbi vsaj dveh po-
nudnikov, javni rzapis v skladu s 1. točko
34. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 2 4/97), ni uspel.

5.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– 1. točka: enainpolsobno ali dvosob-

no stanovanje na območju bivše občine
Ljubljana-Vič, stanovanjske površine do 66
m2, locirano v 1. ali v 2. nadstropju stano-
vanjskega objekta;

– 2. točka : enainpolsobno ali dvo-
sobno stanovanje na območju Mestne
občine Ljubljana, stanovanjske površine
do 55 m2.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 0.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999, Ob-1818.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 01-27/16-99 Ob-3528
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Psihiatrič-

na bolnišnica, Ptujska c. 33, 2270 Ormož.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposob-
nosti.

3. Datum izbire: 19. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena, kvaliteta
blaga, reference ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– skupina A – čistilna sredstva in premazi:
1. Diverseylever, Linhartova 15,

2000 Maribor,
2. Henkel – Ecolab, Vajngerlova 4,

2000 Maribor,
3. IVEC, Ul. heroja Šaranoviča 38,

2000 Maribor;
– skupina B – pralna sredstva:

1. Henkel – Ecolab, Vajngerlova 4,
2000 Maribor,

2. Emona Merkur, Murkova 2, 2250
Ptuj,

3. Mercator SVS, Rogozniška c. 8,
2250 Ptuj;

– skupina C – papirna konfekcija:
1. Paloma Sladkogorska, Sladki vrh

1, 2214 Sladki vrh,
2. IVEC, Ul. heroja Šaranoviča 38,

2000 Maribor;
– skupina D – ostali čistilni material:

1. Chemo, Maistrova 10, 1000 Ljub-
ljana,

2. Veletrgovina Koloniale, Tržaška c.
39, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: JZ Psihiatrična bolni-
šnica, Ptujska c. 33, Ormož, franco skladi-
šče.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava čistil-
nih in pralnih sredstev, za dobo 14 mese-
cev, od 1. 5. 1999 dalje.

7. Pogodbena vrednost: v skladu s po-
nudbo ponudnikov.

8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina A: 2,423.416,50 SIT in

1,639.112,98 SIT,
– skupina B: 2,926.822 SIT in

1,442.058,60 SIT,
– skupina C: 1,190.950 SIT in

773.362,90 SIT,
– skupina D: 948.355,80 SIT in

638.618,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999.

JZ Psihiatrična bolnišnica Ormož

Št. 01-28/16-99 Ob-3529
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Psihiatrič-

na bolnišnica, Ptujska c. 33, 2270 Ormož.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika

(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 21. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena, kvaliteta
blaga, reference ponudnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– skupina A – kruh in pekovsko pecivo:
1. PPS – Pekarne, Rogozniška c. 2,

2250 Ptuj,
2. Kruh – Pecivo, Ul. J. Flander 2,

2000 Maribor;
– skupina B – meso in mesni izdelki:

1. Ortrade Podplatnik, Glavni trg 7,
2270 Ormož,

2. Meso izd. Žerak, Podlehnik 8a,
2286 Podlehnik,

3. Ljutomerčan PC Simentalka, So-
boška 1, 9240 Ljutomer;

– skupina C – perutnina:
1. MIR Gornja Radgona, Lackova 22,

9250 Gornja Radgona,
2. Jata, Hladilniška 34, 1129 Zalog

pri Ljubljani,
3. Mercator SVS, Rogozniška c. 8,

2250 Ptuj;
– skupina D – ribe:

1. Mercator SVS, Rogozniška c. 8,
2250 Ptuj,

2. Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj,

3. Ortrade Podlehnik, Glavni trg 7,
2270 Ormož;

– skupina E – jajca:
1. Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250

Ptuj,
2. Mercator SVS, Rogozniška c. 8,

2250 Ptuj,
3. Galina, Svenškova 44, 2000 Ma-

ribor;
– skupina F – pijače:

1. Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj,

2. Veletrgovina Koloniale, Tržaška 39,
2000 Maribor,

3. Mercator SVS, Rogozniška c. 8,
2250 Ptuj;

– skupina G – vloženo sadje in zele-
njava:

1. Veletrgovina Koloniale, Tržaška c.
39, 2000 Maribor,

2. Mercator SVS, Rogozniška c. 8,
2250 Ptuj,

3. Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj;

– skupina H – zmrznjena zelenjava in
zmrznjeni izdelki:

1. Mercator SVS, Rogozniška c. 8,
2250 Ptuj,

2. Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj,

3. Mariborske mlekarne, Osojnikova
5, 2000 Maribor;

– skupina I – mleko in mlečni izdelki:
1. Mlekarna Ptuj, Čučkova ul. 6,

2250 Ptuj,
2. Agroind Vipava, Vinarska c. 5,

5571 Vipava,
3. Mlekarna Celeia, Arja vas 92,

3301 Petrovče;
– skupina J – splošno prehrambeno

blago:
1. Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250

Ptuj,
2. Mercator SVS, Rogozniška c. 8,

2250 Ptuj,
3. Veletrgovina Koloniale, Tržaška c.

39, 2000 Maribor;
– skupina K – moka in mlevski izdelki:

1. Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj,

2. Veletrgovina Koloniale, Tržaška c.
39, 2000 Maribor,

3. Mercator SVS, Rogozniška c. 8,
2250 Ptuj;

– skupina L – perutnina domača:
1. MIR Mesna ind., Lackova 22,

9250 Gornja Radgona,
2. Sever Miran, s.p., Šalovci 42,

2277 Središče ob Dravi;
– skupina M – olje – jedilno:

1. Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj,

2. Veletrgovina Koloniale, Tržaška c.
39, 2000 Maribor,

3. Mercator SVS, Rogozniška c. 8,
2250 Ptuj.

6. (a) Kraj dobave: JZ Psihiatrična bolni-
šnica, Ptujska c. 33, Ormož, franco skladi-
šče.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava čistil-
nih in pralnih sredstev, za dobo 14 mese-
cev, od 1. 5. 1999 dalje.

7. Pogodbena vrednost: v skladu s po-
nudbo ponudnikov.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 32-33 / 7. 5. 1999 / Stran 2251

8.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– skupina A: 1,985.134,40 SIT in

1,665.480 SIT,
– skupina B: 13,047.161,50 SIT in

10,545.216,58 SIT,
– skupina C: 3,390.296 SIT in

2,875.383,98 SIT,
– skupina D: 309.000 SIT in 225.180

SIT,
– skupina E: 468.000 SIT in 360.000

SIT,
– skupina F: 1,473.972,70 SIT in

1,344.998,50 SIT,
– skupina G: 446.168,10 SIT in

394.152 SIT,
– skupina H: 2,185.443,40 SIT in

1,209.839,50 SIT,
– skupina I: 5,528.910,10 SIT in

3,693.672,52 SIT,
– skupina J: 6,948.068,90 SIT in

4,891.593,70 SIT,
– skupina K: 860.406 SIT in

672.567,80 SIT,
– skupina L: 2,724.650 SIT in

2,260.476,50 SIT,
– skupina M: 1,118.070 SIT in 989.490

SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999.

JZ Psihiatrična bolnišnica Ormož

Ob-3555
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Šmartno, Pungrt 9, Šmartno pri Litiji.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za sukcesivno dobavo
živil, in sicer po naslednjih skupinah:

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

njava,
8. sadje,
9. konzervirano sadje,
10. sadni sokovi,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. zamrznjeni izdelki iz testa,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. slaščičarski izdelki in keksi,
15. ostalo prehrambeno blago.

3. Datum izbire: 25. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): v primeru, da naročnik ni iz-
bral izvajalca, se navede obrazložitev in raz-
log za zaključek postopka brez dodelitve
naročila

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

področju 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:
– mleko in mlečni izdelki – razpisni obra-

zec 7a:
– Ljubljanske Mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, Petrovče,
– meso in mesni izdelki – razpisni ob-

razec 7b:
– Litijska mesarija, d.d., Slatna 2,

Šmartno pri Litiji,
– ribe in konzervirane ribe – razpisni

obrazec 7c:
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova

55, Loka, Mengeš,
– jajca – razpisni obrazec 7č:

– Mercator poslovni sistem, d.d., Slo-
venčeva 25, Ljubljana,

– olja in izdelki – razpisni obrazec 7d:
– Mercator poslovni sistem, d.d., Slo-

venčeva 25, Ljubljana,
– sveža zelenjava in suhe stročnice –

razpisni obrazec 7e:
– Mercator poslovni sistem, d.d., Slo-

venčeva 25, Ljubljana,
– zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje – razpisni obrazec 7f:
– Mercator poslovni sistem, d.d., Slo-

venčeva 25, Ljubljana,
– konzervirano sadje – razpisni obra-

zec 7h:
– Mercator poslovni sistem, d.d., Slo-

venčeva 25, Ljubljana,
– sadni sokovi – razpisni obrazec 7i:

– Fructal, Tovarniška 7, Ajdovščina,
– Gusto, Avgust Gregorčič, s.p., cnc-

ta Presad, Gabrovka 7, Gabrovka,
– žita, mlevski izdelki in testenine – raz-

pisni obrazec 7j:
– Mercator poslovni sistem, d.d., Slo-

venčeva 25, Ljubljana,
– Žito Pekarstvo in testeninarstvo,

d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
– zamrznjeni izdelki iz testa – razpisni

obrazec 7k:
– Žito Pekarstvo in testeninarstvo,

d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
– kruh in pekovsko pecivo – razpisni

obrazec 7l:
– Žito Pekarstvo in testeninarstvo,

d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
– Zmajčkov butik, d.d., Koprska 100,

Ljubljana,
– Klasje, MPP Celje, d.d., Prešerno-

va 23, Celje,
– slaščičarski izdelki in keksi – razpisni

obrazec 7m:
– Žito Pekarstvo in testeninarstvo,

d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
– Nobis M, d.o.o., Ločica 51/j, Pol-

zela,
– Zmajčkov butik, d.d., Koprska 100,

Ljubljana,
– Klasje, MPP Celje, d.d., Prešerno-

va 23, Celje,
– ostalo prehrambeno blago – razpisni

obrazec 7n:

– Mercator poslovni sistem, d.d., Slo-
venčeva 25, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Šmart-
no, Pungrt 9, Šmartno pri Litiji.

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

7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
10. točko.

8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,048.990,40 SIT, 42.140 SIT.
11., 12.
13. Datum  in  številka  objave  razpisa

v  Uradnem  listu  Republike  Slovenije:
Uradni list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999,
Ob-406.

OŠ Šmartno pri Litiji

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. 35201/001/99 Ob-3452
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slo-
venj Gradec.

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

3. Datum izbire: 29. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, rok gradnje, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGP Kograd IGEM d.d., Se-
lovec 83, Šentjanž.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dograditev in adap-
tacija I. osnovne šole – I. faza – izgrad-
nja prizidka.

7. Pogodbena vrednost:
167,879.644,30 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 182,288.660 SIT, 154,753.150 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-3463
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad občine Celje, Trg celjskih knezov 8,
Celje.

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

3. Datum izbire: 21. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena (35%), referen-
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ce (20%), garancija na kvaliteto izvedenih
del (15%), rok dokončanja del (10%), pla-
čilni pogoji (10%), ostale ugodnosti (10%).
Izbrani ponudnik je izpolnjeval vsa merila
določena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeništvo Božičnik, s.p.,
Stane Božičnik, Opekarniška 1, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtna in-
stalacijska dela – rekonstrukcija objek-
ta Glavni trg 17, Celje.

7. Pogodbena vrednost: 110,586.373
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 131,597.511 SIT, 110,586.373 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999.

Stanovanjski sklad občine Celje

Št. 40310/0014/99 0700 10 Ob-3464
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.

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

3. Datum izbire: 20. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Granit, d.d., Titova cesta
87, Slovenska Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova streh na sta-
rih objektih OŠ bratov Polančičev in OŠ
Prežihovega Voranca.

7. Pogodbena vrednost: 10,968.044
SIT za OŠ bratov Polančičev in 5,616.110
SIT za OŠ Prežihovega Voranca.

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): 3,400.094 SIT za OŠ bratov Polan-
čičev in 1,740.994 SIT za OŠ Prežihovega
Voranca.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,937.661 SIT, 10,968.044 SIT za
OŠ bratov Polančičev in 7,051.957 SIT,
5,616.110 SIT za OŠ Prežihovega Vo-
ranca.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999, Ob-2084.

Mestna občina Maribor

Št. 031-3/99 Ob-3465
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ru-

še, Trg vstaje 11, Ruše.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. april 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji

in opcija ponudbe, rok izvedbe, reference
na trgu, garancijski rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Projekt MR inženiring, d.d.,
Svetozarevska 10, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacije
Bezenske in Kurirske poti v Rušah.

7. Pogodbena vrednost:
14,934.981,45 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: šest ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,618.451 SIT, 14,901.655,23 SIT.
11., 12., 13.

Občina Ruše

Št. 031-2/99 Ob-3466
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ru-

še, Trg vstaje 11, Ruše.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. april 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji
in opcija ponudbe, rok izvedbe, reference
na trgu, garancijski rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

I. Podjetje za gozdne gradnje in hortikul-
turo, Kosarjeva ul. 4, Maribor,

II. IMP Promont Tehprom Inženiring,
d.o.o., Pot k sejmišču 30, Ljubljana Črnuče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

– I. gradnja fekalne kanalizacije za
del naselja Bezena,

– II. gradnja mobilne čistilne napra-
ve za naselje Bezena, v dveh možnih
izvedbah:

a) ČN PE 500,
b) ČN PE 200.
7. Pogodbena vrednost:
– I. 37,636.003,75 SIT,
– II. 13,344.835 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– I. 9 poudb,
– II. 6 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– I. 58,891.350 SIT, 37,636.003,75 SIT,
– II. a) 24,977.500 SIT, 13,344.835 SIT,
b) 17,716.000 SIT, 10,125.282 SIT.
11., 12., 13.

Občina Ruše

Ob-3467
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Zagorje, C. zmage 1, Zagorje ob Savi.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, rok, popolnost
ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Posavje Sevnica, Trg
svobode 11, Sevnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija strehe in
lesenih delov fasade na objektu,
Zdravstveni dom Zagorje ob Savi.

7. Pogodbena vrednost:
12,493.662,90 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,793.560 SIT, 11,650.940,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999,
Ob-1743.

Zdravstveni dom Zagorje

Št. 677/99 Ob-3468
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lu-

kovica, Lukovica 46, Lukovica, tel.
061/735-119.

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

3. Datum izbire: 28. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, cenik za
enoto, cena režijske ure za posamezne de-
lovne stroje.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zupančič Marko, s.p., težka
gradbena mehanizacija, avtoprevozništvo,
nizke gradnje, asfaltiranje, Spodnje Loke
22, Lukovica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: agromelioracijska de-
la na območju Občine Lukovica.

7. Pogodbena vrednost: 7,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: cenik za enoto.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: odpi-
ranja ponudb se je udeležil predstavnik po-
nudnika Milač Miran, s.p.

12., 13.
Občina Lukovica

Št. 93/99 Ob-3494
1. Naročnik, poštni naslov: JP Ljubljan-

ske tržnice, d.o.o., kontaktna oseba Jože
Simonič, Kopitarjeva 2/II, 1000 Ljubljana,
tel. 300-12-00, faks 132-71-71.

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

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 8. 4. 1999 ob 13.30, na naslovu: JP
Ljubljanske tržnice, d.o.o., Ljubljana, Kopi-
tarjeva 2/II, 1000 Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– najnižja cena,
– druga merila: reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Adaptacije-vzdrževanje,
d.o.o., Lošca 54, 1360 Vrhnika.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška de-
la: prenova obstoječih štirih lokalov za
prodajo živil na tržnici Bežigrad v Ljub-
ljani, Linhartov podhod 39.

7. Pogodbena vrednost: 18,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,247.278 SIT, 16,257.219,10 SIT.
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 16 z dne 19. 3. 1999.

JP Ljubljanske tržnice, d.o.o.

Št. 35103-0002/99 Ob-3498
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ro-

gaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Ro-
gaška Slatina.

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

3. Datum izbire: 12. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, garancijski rok,
rok izvedbe in reference za izvajanje tovrst-
nih del.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IPI, d.d., Zdraviliški trg 13,
Rogaška Slatina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija stano-
vanjskega bloka v socialna stanovanja
III. faza gradnje, Ulica XIV. divizije 44,
Rogaška Slatina.

7. Pogodbena vrednost: 18,784.151
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,137.271 SIT, 18,784.151 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999, št.
06202-2-3/99, Ob-1671.

Občina Rogaška Slatina

Ob-3500
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije, d.d., PE Koper, Kolodvorska c. 9,
Koper.

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

3. Datum izbire: 29. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena, druga merila, pred-
videna v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sitel, d.o.o., Ljubljana, Sav-
lje 89.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: PX Portorož – zame-
njava enosmernega in izmeničnega ne-
prekinjenega napajalnega sistema za
potrebe telekomunikacijskih in drugih
sistemov.

7. Pogodbena vrednost: 17,994.945 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,994.945 SIT, 17,994.945 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7 z dne 5. 2. 1999, Ob-733.

Telekom Slovenije, d.d.,
PE Koper

Št. 36/99 Ob-3560
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

podjetje Komunala Ribnica, Breže 1/b,
1310 Ribnica.

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

3. Datum izbire: sklep o izbiri izvajalca je
bil sprejet 14. 4. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): merila, opredeljena v razpisni
dokumentaciji:

– cena,
– usposobljenost ponudnika,
– reference pri sorodnih delih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SCT, d.d., Ljubljana, Slo-
venska 56, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dolgoročna sanacija
in razširitev odlagališča deponije Mala
gora: 1. faza 35,000.000 SIT, 2. faza
20,000.000 SIT, 3. faza 20,000.000 SIT.

7. Pogodbena vrednost: 59,523.023
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 62,775.770,50 SIT, 59,523.029 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 14 z dne 12. 3. 1999, Ob-1568.
Komunalno podjetje Komunala Ribnica

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

Popravek

V objavi glavnih podatkov o izidu razpisa
storitev fizičnega varovanja z receptorskimi
deli sodnih objektov Okrožnega sodišča v
Kranju, objavljenih v Uradnem listu RS, št.
30-31 z dne 30. 4. 1999, Ob-3195,
Su 74-2/99 se v 10. točki vrednost najvišje
in najnižje ponudbe popravi in pravilno gla-
si: oba ponudnika sta ponudila enako ceno
za urno postavko, to je 1.050 SIT (brez
prometnega davka).

Uredništvo

Št. 107 Ob-3454
1. Veterinarski zavod Slovenije, cesta v

Mestni log 51a, 1001 Ljubljana p. p. 4251,
telefon - faks 061/334-033.

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

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
15. 4. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire); ponudbena cena 60%, referen-
ce 10%, rok izvedbe 10%, druge ugodnosti
katere nudi ponudnik 10%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Čuk - Graf.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: tiska-
nje obrazcev.

7. Pogodbena vrednost: predvidena
vrednost naročila 4,231.223,76 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke navesti za vsako pogodbo
posebej, če je bilo naročilo oddano po de-
lih!): naročilo ni bilo deljivo.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja ponudba 6,048.696 SIT, naj-
nižja ponudba 2, 604.988 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999, Ob-1191.

Veterinarski zavod Slovenije

Št. 50/0 Ob-3459
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev, ZJN, 3. člen.

3. Datum izbire: 21. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev naročila je
najboljša ocena s stališča tehnične rešitve,
stroškov vzdrževanja in možnosti razširitve
ter reference ponudnika in reference za po-
nujeno čistilno napravo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Posavje Sevnica, Trg
svobode 11.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pro-
jektiranje in gradnja čistilne naprave v
NE Krško.

7. Pogodbena vrednost: 29,999.678 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 53,145.500 SIT, 21,833.150 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
objave za ugotavljanje sposobnosti ni bilo.

13. Datum in številka objave razpisa:
Uradni list RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999.

Nuklearna elektrarna Krško

Št. 675/99 Ob-3460
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lu-

kovica, Lukovica 46, 1225 Lukovica,
061/735-119.

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

3. Datum izbire: 20. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, vrednost po-
sameznih postavk storitev, reference in teh-
nična oprema.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektroinstalacije Skočaj Mi-
lan, s.p., Rožna 7a, Vir, 1230 Domžale.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: redno
vzdrževanje javne razsvetljave na ob-
močju Občine Lukovica.
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7. Pogodbena vrednost: 16,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: cenik po postavkah storitev.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: odpi-
ranja se je udeležil samo predstavnik pod-
jetja Elektroinstalacije Skočaj.

12.
Občina Lukovica

Št. 096-2/99 Ob-3461
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, podruž-
nica Celje, Ljubljanska cesta 1a.

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

3. Datum izbire: 26. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, finančno sta-
nje ponudnika, kvaliteta, cena in reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ISS Servisystem, d.o.o., Uli-
ca talcev 1, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje poslovnih prostorov.

7. Pogodbena vrednost: 9,369.762
SIT/leto.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

9,369.762 SIT, 8,149.440 SIT (na leto).
11., 12.

Agencija RS za plačilni promet

Št. 031-004/99 104 Ob-3462
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ru-

še, Trg vstaje 11, 2342 Ruše.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– reference, ki se izkazujejo z referenč-

nimi pismi,
– ponudbena cena,
– strokovna sestava skupine,
– ugodni plačilni pogoji (odložena izstav-

ljanja računov za opravljena dela po fazah),
– rok izdelave strokovnih podlag in os-

nutka prostorskega izvedbenega načrta,
– tehnologija izdelave strokovnih podlag

in ureditvenega načrta, pri čemer imajo pred-
nost z računalniško podprte tehnologije,

– morebitne druge ugodnosti.
Najugodnejši ponudnik je bil izbran na

podlagi ugotovitve, da najbolje izpolnjuje
najpomembnejša merila, navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ZUM urbanizem, planiranje,
projektiranje, d.o.o., Grajska ulica 7, 2000
Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va strokovnih podlag in ureditvenega na-
črta za središče naselja Ruše, v vsebini,
ki je predpisana v razpisni dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: 7,388.200 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 309.700 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,388.200 SIT, 7,247.325 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: ni dru-
gih pomembnejših informacij.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: ni bil objavljen.

Občina Ruše

Ob-3476
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Celje, Zavod za informatiko, Trg celj-
skih knezov 9, 3000 Celje, tel.
063/484-822, faks 063/484-559 ali elek-
tronska pošta info@celje.si.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 20. 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: reference
30%, servis 30%, dosedanje sodelovanje
30%, popolnost ponudbe 10%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Avtotehna, d.o.o. Celovška 175, Ljub-
ljana,

– Intertrade ITS, Kolodvorska 9, Ljubljana,
– ECS, d.o.o., Motnica 7, Trzin,
– Microdata, d.o.o., Partizanska cesta

17, 2000 Maribor,
– Gisdata, d.o.o., Zemljemerska 12,

Ljubljana,
– Geodetski zavod Celje, Ulica XIV. divi-

zije 10, Celje,
– Vizura, d.o.o., Jenkova 24, Celje,
– Maček d.o.o., Kersnikova 19, 3000

Celje,
– Lancom d.o.o., Tržaška cesta 63, Ma-

ribor,
– Nil, d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana,
– Unistar, d.o.o., Slomškova 27-29,

Ljubljana,
– Bass, d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– nakup strojne in programske raču-

nalniške opreme,
– vzdrževanje in razvoj informacijske-

ga sistema Mestne občine Celje,
– uvajanje geografskih informacij-

skih sistemov (GIS).
Izgradnja ethernet računalniškega omrežja
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 13 z dne 5. 3. 1999.

Mestna občina Celje

Št. 0048-308/35-99 Ob-3477
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): poziv k ponudbi za ugo-
tavljanje vrednosti poslovne stavbe v Ljub-
ljani, Beethovnova 3 (v nadaljevanju: poziv),
glede na priznano sposobnost izvajalca,
ugotovljeno z javnim razpisom Servisa skup-
nih služb vlade št. 466-1/99, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 2/99, pod objavo št.
2 64, za priznanje sposobnosti za vrednote-
nje državnega premoženja (izbor cenilcev):
nepremičnin (poslovnih prostorov, stanovanj
in stanovanjskih hiš, pomožnih objektov,

stavbnih zemljišč), prevoznih sredstev in
opreme poslovnih prostorov in stanovanj.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
20. 4. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na poziv so prispele 3 veljavne
(pravočasno in pravilno opremljene) ter po-
polne ponudbe.

Pri ocenjevanju ponudb je naročnik v
skladu s VII. točko poziva upošteval ceno
storitve kot merilo za izbor najugodnejšega
ponudnika. Glede na to, da je ponudnik
Hiša nepremičnin, mag. Žarko Povše s.p.,
ponudil storitev iz poziva po najnižji ceni, je
bil izbran za izvedbo razpisane storitve kot
najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Hiša nepremičnin, mag. Žarko Pov-
še s.p., Smolenja vas 78, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: ugo-
tavljanje vrednosti poslovne stavbe v
Ljubljani, Beethovnova 3, parc. št. 2899,
poslovna stavba v izmeri 503 m2 in parc.
št. 2900, dvorišče v izmeri 89 m2, k.o.
Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost: 63.600 SIT,
brez PD.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

252.732 SIT brez PD, 63.600 SIT brez PD.
11., 12.

Ministrstvo za notranje zadeve

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 155/2/99 Ob-3441
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: po 4. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 1. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kompatibilnost z naročnikovo ob-
stoječo opremo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: AICO, d.o.o., Bistriška 16,
Radomlje.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: visokotlačni parni sterili-
zator, 1 kom.

7. Pogodbena vrednost:
21,169.412,30 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Splošna bolnišnica Maribor
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Ob-3471
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: strokovna ko-
misija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom o pričetku oddaje jav-
nega naročila št. 404-08-554/98 z dne
10. 12. 1998, je na podlagi prejete doku-
mentacije ugotovila, da je za nakup trnov in
kladiv za kovanje cevi usposobljen samo en
ponudnik.

Na podlagi te ugotovitve se je strokovna
komisija odločila, da odda zadevno javno
naročilo po 3. točki prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: izbira je bila izvedena s
sklepom o oddaji javnega naročila št.
404-08-504/99 z dne 14. 4. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): kvaliteta in cena blaga.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Eduard Kettner, d.o.o., Le-
skoškova c. 2, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za obram-
bo Republike Slovenije, Uprava za logisti-
ko, tehnični zavod.

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

1. kovaški trn – 1 kos,
2. kovaško kladivo – 1 kos.
7. Pogodbena vrednost: 1,326.635 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: izvajalec je edini do-
bavitelj zadevnega blaga.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-52/99-745 Ob-3472
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: strokovna ko-
misija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom o pričetku oddaje jav-
nega naročila št. 404-08-52/99 z dne
25. 2. 1999, je na podlagi prejete doku-
mentacije ugotovila, da je za nakup elektro-
motorjev MNI-2S usposobljen samo en po-
nudnik. Na podlagi te ugotovitve je strokov-
na komisija odločila, da odda zadevno jav-
no naročilo po 3. točki prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: izbira je bila izvedena s
sklepom o oddaji javnega naročila št.
404-08-52/99 z dne 25. 3. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): kvaliteta in ugodna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra Avtoelektrika, d.d., Po-
lje 15, Šempeter pri Gorici.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za obram-
bo RS, Uprava za logistiko, Tehnični zavod,
Centralno-tehnično skladišče, Leskovškova
7, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: elektromotor MNI-2S,
150 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 12,398.400
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za obrambo

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Popravek
Javni razpis za izbiro izvajalca za čistilno

napravo v Gornji Radgoni, v slovenskem in
angleškem jeziku, Občine Gornja Radgona,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 28-29 z
dne 23. 4. 1999, Ob-3089, se pravilno ob-
javi pod rubriko Javni razpisi.

Uredništvo

Št. 81-33/233 Ob-3473
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila: po 7. toč-

ki 55. člena ZJN.
3. Datum izbire: 14. 4. 1999.
4. Utemeljitev izbire: izbrani ponudnik je

sodeloval pri I. fazi zamenjav VN opreme v
RTP Divača v lanskem letu, ima reference
pri gradbenih in obrtniških delih v RTP-jih
ELES-a v II. in III. nevarnostni coni.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Zidarstvo Marc, d.o.o.,
Tovarniška 2B, Ajdovščina.

6. Kraj dobave: RTP Divača.
Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del:

gradbena, obrtniška in instalacijska de-
la pri zamenjavi VN opreme v 220 kV in
110 kV stikališču v RTP Divača.

7. Pogodbena vrednost: 52,420.434 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: 8,012.418,80 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Elektro - Slovenija, d.o.o.

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 404-08-79/99-738 Ob-3474
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-

nu zakona o javnih naročilih: strokovna ko-
misija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom o pričetku oddaje jav-
nega naročila št. 404-08-79/99 z dne
23. 3. 1999 je na podlagi prejete doku-
mentacije ugotovila, da je za vzdrževanje
radiotelefonskih naprav Zetron, DX radio
system, Yaesu, usposobljen samo en po-
nudnik. Na podlagi te ugotovitve je strokov-
na komisija odločila, da odda zadevno jav-
no naročilo po 3. točki prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: izbira je bila izvedena s
sklepom o oddaji javnega naročila št.
404-08-79/99 z dne 15. 4. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): kvaliteta in ugodna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Inženiring telekomunikacij
100, d.o.o., Pod gradom 27, Brezovica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: ra-
diotelefonske naprave Zetron, DX radio
system, Yaesu.

7. Pogodbena vrednost: 2,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-81/99-737 Ob-3475
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: strokovna komisija
za izvedbo javnega naročila, ki je bila imeno-
vana s sklepom o pričetku oddaje javnega
naročila št. 404-08-81/99 z dne 23. 3.
1999 je na podlagi prejete dokumentacije
ugotovila, da je za vzdrževanje sistemov brez-
prekinitvenega napajanja radarjev in vzdrže-
vanje elektroagregatov Kirsch usposobljen
samo en ponudnik. Na podlagi te ugotovitve
je strokovna komisija odločila, da odda za-
devno javno naročilo po 3. točki prvega od-
stavka 55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: izbira je bila izvedena s
sklepom o oddaji javnega naročila št.
404-08-79/99 z dne 14. 4. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): kvaliteta in ugodna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mides International, d.o.o.,
Železna 14, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: si-
stemi brezprekinitvenega napajanja ra-
darjev in elektroagregati Kirsch.

7. Pogodbena vrednost: 8,300.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za obrambo

Ob-3537
1. Naročnik, poštni naslov: JP Termoe-

lektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplar-
niška 19, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih: javno naročilo za izvedbo revizije
turbine 32 MW bloka 1 v TE-TOL in rekon-
strukcijo razvodnih gredi v VT in NT regula-
cijskih sistemov se odda družbi ABB Karlo-
vac/SOL Intercontinental Ljubljana.
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Družba ABB Karlovac je izdelala turbino
in ima edina celovito tehnično dokumneta-
cijo in strokovnjake za izvedbo del. Pogod-
ba se sklene z družbo SOL Intercontinental,
ki v RS ekskluzivno predstavlja ABB Karlo-
vac in ima reference pri vodenju inženiringa
pri takšnih delih.

3. Datum izbire: izbira 15. 4. 1999, po-
godba sklenjena 16. 4. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): edini možni izvajalec.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: izvajalec: ABB Karlovac Tvorni-
ca energetskih postrojenja, d.o.o., Mala
Švarča 155, Karlovac, dobavitelj: SOL Inter-
continental, d.o.o., Bežigrad 15, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: re-
vizija turbine 32 MW bloka 1 v TE-TOL in
rekonstrukcija razvodnih gredi v VT in
NT regulacijskih sistemov.

7. Pogodbena vrednost: 19,626.485
SIT – v ceni ni vštet prometni davek in stro-
šek dobavitelja.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,

d.o.o.

Ob-3562
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5,
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 1. 4. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec je bil izbran na podlagi
dosedanjih referenc in nudenja nestandard-
nih storitev ter zagotavljanja celovitosti na
finančnem in pravnem področju in drugih
ekspertnih znanj, ki so potrebna na področ-
ju državnega premoženja.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nova ljubljanska banka, Trg
republike 2, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: fi-
nančna spremljava naložb.

7. Pogodbena vrednost: za leto 1999
19,926.562,50 SIT, za leto 2000
20,825.000 SIT.

8., 9., 10., 11.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

ZJN-05-B - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dobavo blaga

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila blaga po 43., 44. in 45. členu
zakona o javnih naročilih

Popravek
V javnem razpisu Elektro Gorenjske,

d.d., za ugotavljanje sposobnosti za dode-
litev naročila za dobavo materiala in opre-
me za vzdrževanje in izgradnjo elektroe-

nergetskih vodov in naprav, objavljenem v
Ur. l. RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999,
Ob-2981 št. 2505/99, se 2(c) točka pra-
vilno glasi:

2.(c) Ocenjena vrednost naročila: 180
mio SIT.

Uredništvo

Št. 268/99 Ob-3502
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, kontaktna oseba Albin Apotekar, inž.,
Celjska cesta 37, Vojnik, tel. 063/772-311,
063/772-010, faks 063/772-593.

2. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in DE
Ravne pri Šoštanju, Ravne 18, Šoštanj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema prostorov v Psi-
hiatrični bolnišnici Vojnik in DE Ravne
pri Šoštanju, I. faza v vrednosti
40,000.000 SIT, za katero je razpisna do-
kumentacija pripravljena do 31. 7. 1999, II.
faza v vrednosti 20,000.000 SIT, do 31. 5.
2000 (razpisna dokumentacija za II. fazo bo
posredovana ponudnikom s priznano spo-
sobnostjo naknadno).

(c) Ocenjena vrednost naročila:
60,000.000 SIT, od tega I. faza
40,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: I. faza: od
25. 6. 1999 do 31. 7. 1999, II. faza: od
1. 8. 1999 do 31. 5. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, kontaktna oseba Magda
Novak, Celjska cesta 37, Vojnik.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 21. 5. 1999, po
enodnevni predhodni najavi po faksu.

Dodatna pojasnila se posredujejo le pi-
sno na podlagi pisnega zahtevka ponudnika
in se v primeru posredovanja posredujejo
vsem ponudnikom. Dodatna pisna pojasnila
lahko ponudniki zahtevajo do vključno
27. 5. 1999 do 12. ure. Odgovore bodo
ponudniki prejeli do 31. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javni zavod Psihiatrična bol-
nišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave,
Celjska cesta 37, Vojnik.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

6. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb: 8. 6. 1999 ob 10. uri, sejna soba
uprave,  na  naslovu:  Javni  zavod  Psi-
hiatrična  bolnišnica  Vojnik,  Celjska  ce-
sta 37, Vojnik.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: en nosilec
posla.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

1. izpolnjevanje pogojev usposob-
ljenosti  po  1.–4.  točki  drugega  odstav-
ka  40.  člena  ZJN,  dokazano  s  predlo-
žitvijo:

– potrdila sodišča, da proti ponudni-
ku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,

– potrdila sodišča o registraciji (za
pravne osebe); potrdila DURS o opravljanju
dejavnosti (za civilne osebe),

– potrdila MP RS, da vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni za kazniva dejanja s
področja poslovanja v zadnjih treh letih,

– potrdilo DURS, da ima poravnane
obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev;

2. finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:

– BON 1 in BON 2 ali BON 3 za prav-
ne osebe,

– podatkov zadnje bilance stanja in
uspeha (potrdi DURS) za civilne osebe;

3. izpolnjevanje predpisanih pogojev
za opravljanje ustrezne dejavnosti, dokaza-
no z:

– odločbo po 6. točki 4. člena ZGD
(za pravne osebe),

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje samostojne dejavnosti (za civil-
ne osebe);

Oboje izda pristojna upravna enota.
4. drugi pogoji:
– da je v zadnjih treh letih trem javnim

zavodom dobavil opremo prostorov v po-
dobni višini kot je razpisano (reference),

– da sprejema 60 dnevni plačilni rok,
– bančna garancija za resnost ponud-

be v višini 2,000.000 SIT,
– izjava banke, da bo dobil garancijo

za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če
jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zah-
teval.

Pogoji in dokazila za njihovo dokazo-
vanje so izrecno določeni v razpisni doku-
mentaciji.

9. Morebitne druge informacije o
naročilu:  naročnik  bo  sklenil  pogodbo
za  12  mesecev  s  tremi  ponudniki,  ki
bodo izpolnjevali vse izločitvene kriterije in
bodo na podlagi točkovanja postavljenih
meril dosegli najvišje število točk. Naj-
cenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

Merila za dodelitev naročila (teža in na-
čin uporabe meril – 21. člen ZJN):

1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. ustreznost tehničnemu opisu – do

50 točk,
3. reference ponudnika – do 10 točk,
4. dobavni rok – do 20 točk,
5. garancijska doba – do 10 točk,
6. enostavnost pri uporabi in vzdrže-

vanju – do 10 točk.
Skupaj: 200 točk.

Način vrednotenja posameznih meril je
naveden v razpisni dokumentaciji.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu najka-
sneje do 11. 6. 1999. Ponudba mora velja-
ti do 31. 8. 1999. Predvideni datum objave
dodelitve naročila: 9. 7. 1999.

10.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
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Št. 404-08-109/99-768 Ob-3556
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Kardeljeva ploščad 25, 1113
Ljubljana, faks: 061/171-2148.

2. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Centralno
tehnično skladišče, Leskoškova ul. 6, Vo-
jašnica Franc-Rozman Stane, Ljubljana,
Moste-Polje.

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

– namerilne naprave CN-4 - za mino-
mete,

– namerilne naprave CN-5A - za netr-
zajne topove 82 mm in

– namerilne naprave M-98 - za ostro-
strelske polavtomatske puške 7,9 mm
M76.

(c) Ocenjena vrednost naročila: 36 mili-
jonov SIT v letu 1999.

3. Predvideni čas dobave: do 31. 12.
1999 za vrednost navedeno v točki 2.c.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Uprava za logistiko, Kar-
deljeva pl. 24, Ljubljana, kontaktna oseba
Boštjan Purkat, tel. 171-25-86, prvo nad-
stropje soba št. 365, vsak delovni dan med
11. in 12. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 7. 6. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS PUS-22/99), na račun št.
50100-637-55216.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: četrtek 10. 6.1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, prevzemnik sprejemna pi-
sarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25,
1113 Ljubljana. Zapečatene kuverte mora-
jo biti jasno označene z napisom “Ne odpi-
raj, Ponudba PUS-22/99 - dobava nameril-
nih naprav ”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek 11. 6.
1999 ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Kardeljeva
pl. 24, Ljubljana, soba št. 150.

7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti: po-
nudnikom, ki bodo po tem javnem razpisu
pridobili sposobnost, bo to ob izpolnjevanju
drugih pogojev, upoštevano za pridobitev
koncesije za promet z vojaškim orožjem in
opremo do 30. 8. 2000 po 77. členu zako-
na o obrambi (Ur. l. RS, št. 82/94, 44/97,
87/97).

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Kardeljeva ploščad 24, kontakt-
na oseba Dušan Plavec, tel.
061/171-2561.

10. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu razpisa: do 28. 6. 1999.

Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko

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. 267/99 Ob-3499
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, kont. oseba Albin Apotekar, inž. Celj-
ska cesta 37, Vojnik, tel. 063/772-311,
063/772-010, faks 063/772-593.

2. Kraj izvedbe del: Psihiatrična bolni-
šnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in DE
Ravne pri Šoštanju, Ravne 18, Šoštanj.

3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: manjši grad-
beni posegi in zaključna dela v gradbe-
ništvu, I. faza v vrednosti 100,000.000
SIT za katero je razpisna dokumentacija
pripravljena v letu 1999, II. faza v vrednosti
40,000.000 SIT v letu 2000 (razpisna do-
kumentacija za II. fazo bo posredovana po-
nudnikom s priznano sposobnostjo nak-
nadno).

(a), (b)
(c) Ocenjena vrednost naročila:

140,000.000 SIT, od tega I. faza
100,000.000 SIT.

4. Predvideni čas izvedbe: I. faza: od
1. 8. 1999 do 31. 12. 1999, II. faza: od
1. 1. 2000 do 30. 6. 2000.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kont.
oseba Magda Novak, Celjska cesta 37, Voj-
nik.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 5. 1999,
po enodnevni predhodni najavi po faksu.

Dodatna pojasnila se posredujejo le pi-
sno na podlagi pisnega zahtevka ponudnika
in se v primeru posredovanja posredujejo
vsem ponudnikom. Dodatna pisna pojasnila
lahko ponudniki zahtevajo do vključno
27. 5. 1999 do 12. ure. Odgovore bodo
ponudniki prejeli do 31. 5. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: 7. 6. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javni zavod Psihiatrična bol-
nišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave,
Celjska cesta 37, Vojnik.

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

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 6. 1999 ob 9. uri, sejna soba uprave na
naslovu: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: en nosilec
posla.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

1. izpolnjevanje pogojev usposobljeno-
sti po 1.-4. točke drugega odstakva 40. čle-
na ZJN, dokazano s predložitvijo:

– potrdila sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, steča-
ja ali likvidacije,

– potrdila sodišča o registraciji (za prav-
ne osebe); potrdila DURS o opravljanju de-
javnosti (za civilne osebe),

– potrdila MP RS, da vodstveni delavci
niso bili obsojeni za kazniva dejanja s po-
dročja poslovanja v zadnjih treh letih,

– potrdilo DURS, da ima poravnane ob-
veznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev;

2. finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo.

– BON 1 in BON 2 ali BON 3 za pravne
osebe,

– podatkov zadnje bilance stanja in us-
peha (potrdi DURS) za civilne osebe;

3. izpolnjevanje  predpisanih  pogojev
za opravljanje ustrezne dejavnosti, doka-
zano z:

– odločbo po 6. točki 4. člena ZGD (za
pravne osebe),

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje samostojne dejavnosti (za civil-
ne osebe);

Oboje izda pristojna upravna enota.
4. drugi pogoji
– da je v zadnjih treh letih opravil vsaj tri

sanacije v podobnem obsegu kot je razpi-
sano (reference),

– da sprejema 60-dnevni plačilni rok,
– da je predložil izjavo o seznanjenosti z

razmerami v objektu, načinom dela in roki,
– da je predložil izjavo o zagotavljanju

funkcionalnosti objekta, varnosti za uporab-
nike objekta in obiskovalce,

– da bo izdelal ponudbo po sistemu
“funkcionalni ključ v roke”,

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT,

– izjava banke, da bo dobil garancijo za
dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.

Pogoji in dokazila za njihovo dokazova-
nje so izrecno določeni v razpisni dokumen-
taciji.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik bo sklenil pogodbo za 12
mesecev s tremi ponudniki, ki bodo izpol-
njevali vse izločitvene kriterije in bodo ce-
novno najugodnejši. Pri ocenjevanju ponudb
ne bodo upoštevane preference za doma-
če ponudnike.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 6. 1999. Ponudba
mora veljati do: 31. 8. 1999. Predvideni
datum objave dodelitve naročila: 9. 7.
1999.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Ob-3503
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

2. Kraj izvedbe del: HE Fala.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: gradbena
ureditev vodnega trakta stare strojnice
HE Fala, ki se bodo oddala v celoti.

(a), (b)
(c) Ocenjena vrednost naročila:

86,000.000 SIT.
4. Predvideni čas izvedbe: 9 mesecev.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se lah-

ko zahteva razpisno dokumentacijo: Dravske
elektrarne Maribor, Obrežna 170, Maribor, vlo-
žišče – soba 016, tel. 062/30-05-389.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14. 5. 1999 do
13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek za odkup razpisne
dokumentacije 30.000 SIT, negotovinsko
na račun št. 51800-601-28970.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobno-
sti: 11. 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:
15. 6. 1999 ob 11. uri, Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, Maribor. Predstav-
niki ponudnikov, ki se bodo udeležili javne-
ga odpiranja ponudb, morajo predložiti pi-
sno pooblastilo ponudnika za zastopanje.

8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: na razpis se lahko
prijavijo pravne ali fizične osebe ali skupine
fizičnih oseb ali skupine pravnih oseb.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): v skladu z razpisno dokumentacijo.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: daje jih kontaktna oseba naročnika Du-
šan Rajh, univ. dipl. inž. gr., tel.
062/30-050 ali 062/30-05-170.

Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Javni razpisi

Obvestilo
Št. 12/99 Ob-3566

Sklad RS za razvoj malega gospo-
darstva, Ljubljana, Štefanova 5, objavlja “Za-
prtje javnega razpisa za jamstva”, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 44-45 z dne 25. 7.
1997, Ob-3113, Št. 19/97. Zaprtje velja z
dnevom objave v Uradnem listu RS.

Sklad RS za razvoj
malega gospodarstva

Ob-3435
Na podlagi drugega odstavka 18. člena

zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) ter
drugega in petega člena zakona o Skladu
RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 1/96) Sklad RS za ljubiteljske kul-
turne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu
sklad) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za financiranje
in sofinanciranje kulturnih programov

in projektov s področja ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti za leto 2000
I. Področja kulturnih programov in pro-

jektov.
Sklad zbira predloge programov in pro-

jektov v polju ljubiteljskih kulturnih dejavno-
sti, ki bodo v letu 2000 izvedeni kot priredi-
tve, izobraževanje za potrebe ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti, založništvo, kulturno
delovanje Slovencev, ki žive zunaj Republi-
ke Slovenije, mednarodno sodelovanje, ra-
ziskovalne naloge in drugače, smiselno iz-
hajajoč potreb in možnosti ljubiteljskih kul-
turnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasba, gleda-
lišče in lutke, folklora, film in video, ples,
likovno ustvarjanje in fotografija, literatura
ter multimedialni projekti, ki združujejo ome-
njena področja.

II. Predlagatelji.
Predloge programov in posameznih pro-

jektov lahko pošljejo registrirana kulturna
društva in njihove zveze.

Posamezniki ali neformalne avtorske
skupine lahko svoje projekte prijavijo preko
kulturnih društev ali njihovih zvez.

III. Izbira predlogov.
Merila za oblikovanje programov in izbi-

ro projektov ter postopke za izbiro predlo-

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-3504
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Blei-
weisova c. 6, Kranj, tel. 28-30, faks
064/211-362.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: elektromontažna dela v
skupni okvirni vrednosti 87,500.000 SIT, od
tega za PE Kranj 51,500.000 SIT in za PE
Žirovnica 36,000.000 SIT in gradbena dela
v skupni okvirni vrednosti 135,000.000 SIT,

od tega za PE Kranj 95,000.000 SIT in za
PE Žirovnica 40,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: območje Elektro Gorenj-
ske, d.d., in sicer PE Žirovnica in PE Kranj.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: v ob-
dobju 12 mesecev.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: v taj-
ništvu (III. nadstropje) Elektro Gorenjske,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Bleiweisova c. 6, Kranj.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 10. 5. 1999
do 24. 5. 1999, po predhodni enodnevni
najavi po faksu 064/211-362.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun,
št. 51500-601-26042, s pripisom “Za raz-
pis – storitve”.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 11. 6. 1999 do 7.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: v tajništvo (III. nadstropje)
Elektro Gorenjske, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d., Bleiweiso-
va c. 6, Kranj.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 6. 1999 ob 8. uri, v sejni sobi, II. nad-
stropje, na PE Kranj, Mirka Vadnova 3, Kranj.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): po razpisni dokumentaciji.

10., 11.
Elektro Gorenjska, d.d.

Št. 2200 Ob-3558
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel.
061/18-97-300, faks 061/18-97-347.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevzem, skladiščenje
in odprema interventnega odkupa pše-
nice in rži v Republiki Sloveniji.

Ocenjena vrednost naročila je 221 mio
SIT.

3. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: od

1. 7. 1999 do 30. 6. 2000.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana, v tajništvu,
soba št. 1.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 11. 5. 1999
do 4. 6. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo zain-
teresirani ponudniki dvignejo s potrdilom o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije v vi-
šini 5.000 SIT, katerega plačajo z virmanom
na žiro račun Zavoda Republike Slovenije za
blagovne rezerve, št. 50101-603-402300.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 7. 6. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII,
Ljubljana, tajništvo, soba št. 1.

Ponudba mora biti dostavljena v zaprti
kuverti “Javni razpis – odkupno mesto – Ne
odpiraj” oziroma “Javni razpis – zbirni cen-
ter – Ne odpiraj”.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 8. 6. 1999 ob 10. uri,

v prostorih Poslovne stavbe, Dunajska
106/I (restavracija) v Ljubljani.

8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-

ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): ponudniki priložijo dokazila
o usposobljenosti, kot je to zahtevano v raz-
pisni dokumentaciji.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Lojzka Sever (tel. 061/18-97-300),
Dušan Šelih (tel. 061/18-97-326).

11.
Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve
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gov kulturnih programov in projektov določi
upravni odbor sklada v soglasju z Mini-
strstvom za kulturo RS. Merila za oblikova-
nje programov in izbiro projektov so sestav-
ni del razpisne dokumentacije.

Upravni odbor sklada bo predlog pro-
grama pripravljal s pomočjo strokovno-pro-
gramskih komisij za posamezna področja
kulturnih dejavnosti.

Predlogi morajo biti podani na ustreznih
prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentaci-
je, ki jo je mogoče dobiti na sedežu sklada
(Štefanova 5, Ljubljana) in pri območnih iz-
postavah sklada oziroma zvezah kulturnih
društev, kjer še ni območnih izpostav skla-
da. Po potrebi morajo biti opremljeni z
ustrezno dokumentacijo.

Rok za oddajo predlogov je petek, 11.
junij 1999, na sedežu sklada do 12. ure ali
s priporočeno pošto. Predlogi morajo biti
poslani na: Sklad RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti, Štefanova 5, pp. 136, 1001
Ljubljana.

Predlogi morajo biti oddani v zaprtih ovoj-
nicah z oznako “Razpis Sklada 2000 - Ne
odpiraj!“ in oznako področja (iz 2. odstavka
I. poglavja). Na njih mora biti na hrbtni strani
naveden tudi naziv (ime) predlagatelja, nje-
gov sedež in poštni naslov.

Upravni odbor sklada bo predlagatelje o
sprejemu ali zavrnitvi vloženega predloga
obvestil najpozneje dva meseca po spreje-
mu navodil za izvajanje državnega proraču-
na RS za leto 2000.

Predlagatelji bodo dolžni v roku, ki ga
določi Upravni odbor, potrditi izvedbo pred-
laganega programa na predloženi način.

Sklad RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti

Št. 403-939/99-4 Ob-3469
Na podlagi 18., 19. in 20. člena zakona

o uresničevanju javnega interesa na področ-
ju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94) ter v skladu
s 5., 7. in 9. členom pravilnika o postopku
za izbiro kulturnih projektov in oblikovanju
kulturnih programov, ki se financirajo in so-
financirajo iz državnega proračuna (Ur. l.
RS, št. 28/99) Ministrstvo za kulturo (v na-
daljnjem besedilu: ministrstvo) z organoma
v sestavi: Uprava RS za kulturno dediščino
in Arhiv RS, objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za financiranje,

sofinanciranje ali subvencioniranje
kulturnih programov in projektov, ki jih
bo v letu 2000 financirala Republika

Slovenija iz dela proračuna,
namenjenega za kulturo

Razpisna področja kulturnih programov
in projektov.

A) Ministrstvo zbira predloge z nasled-
njih področij:

– književnost in založništvo, uprizoritve-
ne umetnosti, glasba, ples in balet, vizualne
umetnosti, radijski in televizijski kulturno-
umetniški programi ter posredovanje kon-
certnih dogodkov, gledaliških predstav in
drugih kulturno-umetniških dogodkov s po-
močjo elektronskih medijev;

– dejavnost splošnoizobraževalnih knjiž-
nic, program Narodne in univerzitne knjiž-
nice Ljubljana in knjižničnoinformacijske
mreže;

– posredovanje kulturnih vrednot;
– kulturna dejavnost italijanske in ma-

džarske narodne skupnosti, romske skup-
nosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti
in priseljencev v RS;

– kulturno delovanje Slovencev, ki žive
zunaj Republike Slovenije;

– mednarodno kulturno sodelovanje;
– raziskovalne naloge s področja kul-

ture;
– investicije in investicijsko vzdrževanje

na področjih kulture.
B) Uprava Republike Slovenije za kultur-

no dediščino zbira predloge za področje
varstva kulturne dediščine (tudi za medna-
rodno sodelovanje).

C) Arhiv Republike Slovenije zbira pred-
loge za področje varstva arhivskega gradiva
(tudi za mednarodno sodelovanje).

Posebej razpisana področja - informa-
cija.

1. Razpis 10 štipendij s sofinanciranjem
šolnine na umetniških smereh v Republiki
Sloveniji za šolsko leto 1999/2000, sofi-
nanciranja 8 šolnin za specialistični študij
na umetniških smereh v Republiki Sloveniji
za šolsko leto 1999/2000 in štipendij za
izpopolnjevanje in študij v tujini izjemno na-
darjenim na umetniških smereh za šolsko
leto 1999/2000 je bil objavljen v dnevniku
Delo dne 16. 4. 1999 in v Uradnem listu
RS, št. 27/99.

2. Razpis za zbiranje predlogov progra-
mov oziroma projektov s področja kinema-
tografije (filmska dejavnost in video) je obja-
vil Filmski sklad Republike Slovenije. Raz-
pis je bil objavljen dne 23. 1. 1999 v dnev-
niku Delo.

3. Predlog programov in projektov s po-
dročja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti zbi-
ra Sklad Republike Slovenije za ljubiteljske
kulturne dejavnosti na podlagi razpisa, v
skladu z zakonom o Skladu RS za ljubitelj-
ske kulturne dejavnosti (Ur. list RS, št.
1/96).

A) Razpisna področja ministrstva
I. Predlagatelji.
Predloge programov in posameznih

projektov (s predvideno realizacijo v letu
2000 oziroma projektov in programov, ki
bodo realizirani v obdobju do konca leta
2002) lahko pošljejo vse pravne osebe,
registrirane v Republiki Sloveniji za oprav-
ljanje kulturnoumetniških dejavnosti in po-
sredovanje kulturnih vrednot, samostojni
ustvarjalci na področju kulture, kulturno-
umetniška in druga društva, ki imajo v svo-
jih ustanovnih aktih določeno opravljanje
kulturne dejavnosti ter njihove zveze, v pri-
meru avtorskih projektov pa njihovi avtorji,
kar velja tudi za področje književnosti in
založništva (samozaložba).

Javni zavodi prijavijo podrobno razdelan
kulturni program, ki sodi v dejavnost iz usta-
novitvenega akta javnega zavoda (t.i. redna
dejavnost) in v obsegu, kot ga omogoča
veljavni akt o sistemizaciji delovnih mest.
Dodatne programe, ki presegajo obseg t.i.
redne dejavnosti, prijavijo javni zavodi še
posebej na ustreznih obrazcih.

Javni zavodi, Filmski sklad Republike
Slovenije in Sklad Republike Slovenije za
ljubiteljske kulturne dejavnosti v razpisni
prijavi navedejo tudi svoje predloge za fi-
nanciranje  stalnih  neprogramskih  stro-

škov, investicij in investicijskega vzdrževa-
nja. V skladu z 20. členom zakona o zago-
tavljanju javnega interesa na področju kul-
ture lahko za kritje neprogramskih strošk-
ov kandidirajo tudi izvajalci, ki niso javni
zavodi, če s svojimi programi trajneje za-
dovoljujejo kulturne potrebe na posamez-
nem področju.

V skladu s 5. členom ustave Republike
Slovenije, ki zagotavlja “skrb države za av-
tohtone narodnostne manjšine v sosednjih
državah, za slovenske izseljence in zdom-
ce ter za pospeševanje njihovih stikov z
domovino“ in v skladu z Resolucijo o po-
ložaju avtohtonih slovenskih manjšin v
sosednjih državah in s tem povezanimi na-
logami državnih in drugih dejavnikov Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 35/96),
lahko predlagatelji prijavijo projekte s po-
dročja kulturnega delovanja vseh Sloven-
cev, ki živijo zunaj meja RS. Na razpis se
lahko prijavijo predlagatelji s projekti, ki
pomenijo umetniške in druge kulturne
dosežke znotraj posameznih slovenskih
skupnosti in hkrati zagotavljajo ohranjanje
in kontinuiteto narodnostne in kulturne
identitete.

Skladno s 64. členom ustave Republi-
ke Slovenije in zakonom o samoupravnih
narodnih skupnostih (Ur. list RS, št. 65/94)
prijavita programe narodnih skupnosti v
Sloveniji Obalna samoupravna italijanska
narodna skupnost in Pomurska madžarska
narodna skupnost, ki v prijavi upoštevata
določbe Sporazuma o medsebojnem raz-
merju z MK (1996). Pripadniki romske
skupnosti v Sloveniji prijavijo svoje kultur-
ne programe preko Zveze romskih društev
Slovenije.

Ljubiteljski programi nacionalnega pome-
na na področju drugih manjšinskih etničnih
skupnosti in priseljencev se prijavijo na javni
razpis Sklada Republike Slovenije za ljubi-
teljske kulturne dejavnosti v strokovno pre-
sojo.

Vloge predlagateljev, ki so pripadniki na-
rodnih skupnosti ali romske skupnosti in so
njihovi cilji skladni s cilji kulturne politike na
področju etničnih manjšin v Republiki Slo-
veniji, a ne delujejo v organiziranih oblikah
teh skupnosti, je treba prijaviti na obrazcih
ustreznega področja Ministrstva za kulturo
in jim priložiti mnenje Obalne italijanske na-
rodne skupnosti, Pomurske madžarske na-
rodne skupnosti ali Zveze romskih društev
Slovenije oziroma jih pripraviti v sodelova-
nju z njimi ter jih označiti kot vloge za inte-
gracijski program.

K vlogam na področju knjižnične dejav-
nosti etničnih skupnosti je treba priložiti
mnenje Državne službe za knjižničarstvo pri
NUK.

II. Okvirna vrednost sredstev za progra-
me in projekte javnega razpisa s kulturnih
področij ministrstva za leto 2000 znaša 14,2
mrd SIT.

III. Kriteriji in merila za izbor projektov in
oblikovanje programov so sestavni del raz-
pisne dokumentacije.

IV. Izbira predlogov.
Ministrstvo bo izbralo predloge kultur-

nih programov in projektov po postopku,
kot ga določa pravilnik Ministrstva za kultu-
ro RS o postopkih za izbiro kulturnih pro-
gramov oziroma projektov, ki se financira-
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jo, sofinancirajo ali subvencionirajo iz dr-
žavnega proračuna (Ur. l. RS, št. 28 z dne
22. 4. 1999).

Ministrstvo bo predlog programa pripra-
vilo s pomočjo strokovnih skupin za posa-
mezna področja kulturnih dejavnosti (za mla-
dinsko periodiko pa s pomočjo Odbora za
mladinsko periodiko).

Le izjemoma, v skladu s 3. odstavkom
18. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture, bo mogoče
tudi (so)financiranje kulturnega programa ali
projekta, ki ga predlagatelj ne bo prijavil
pod pogoji iz tega javnega razpisa (v prime-
ru, da gre za posebno pomemben program
oziroma projekt, ki ga ni bilo mogoče vna-
prej načrtovati).

V. Način in rok prijave programov in pro-
jektov.

Predlagatelji lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo (obrazce za prijavo predlogov
ter pogoje in merila po posameznih področ-
jih) na sedežih upravnih enot, v vložišču Mi-
nistrstva za kulturo vsak delovni dan (v času
uradnih ur), lahko pa si jih natisnejo s splet-
ne strani ministrstva na internetu
(http://www.gov.si/mk).

Rok za oddajo predlogov je 11. junij
1999. Predlogi morajo biti podani na ustrez-
nih prijavnih obrazcih (za področja, za kate-
ra obstojajo), in poslani na naslov:

Ministrstvo Republike Slovenije za kultu-
ro, Ljubljana, Cankarjeva 5. Predlogi mora-
jo biti oddani v zaprtih ovojnicah, na katerih
morata biti podana:

– oznaka “Ne odpiraj - Prijava na javni
razpis za program 2000” ter oznaka po-
dročja (npr: uprizoritvene umetnosti, glas-
ba, mednarodno sodelovanje itd.) in

– naziv (ime) predlagatelja (na hrbtni
strani).

Rok za oddajo vsklajenih predlogov za
kulturne programe narodnih skupnosti je 2.
julij 1999.

Da bi lahko Ministrstvo za kulturo zago-
tovilo enakovredno obravnavo vseh v razpi-
snem roku oddanih prijav, bo predloge, ki
ne bodo oddani v skladu z vsemi razpisnimi
pogoji, zavrglo.

Ministrstvo bo predlagatelje obvestilo o
izboru najkasneje dva meseca po sprejetju
državnega proračuna za leto 2000.

VI. Osebe, pooblaščene za dajanje in-
formacij:

– književnost in založništvo: Božidar Pre-
mrl, tel. 061/178-59-49,

– uprizoritvene umetnosti: Simon Kar-
dum, tel. 178-59-49,

– glasba: Sonja Kralj, tel. 178-59-49,
– vizualne umetnosti: Tomaž Brate, tel.

178-59-49,
– knjižničarstvo: mag. Jelka Gazvoda

178-59-49 (po 17. 5. 1999),
– kulturna dejavnost narodnih skupnosti

in Romov: mag. Suzana Radovič Čurin, tel.
132-92-88,

– kulturno delovanje Slovencev po sve-
tu: Milena Cerar, tel. 178-59-49,

– mednarodno kulturno sodelovanje: Ve-
sna Jurca Tadel, tel. 178-59-59, Pia Vrho-
vec, tel. 178-59-59,

– raziskovalne naloge: Anja Muck Žu-
pan, tel. 132-92-88,

– investicije: Irena Lozič, tel. 178-59-29,

– investicijsko vzdrževanje: Draga Zajc,
tel. 178-59-28.

B) Razpisni področji Uprave Republike
Slovenije za kulturno dediščino

Predmet financiranja in sofinanciranja so
projekti s področij spomeniškega varstva
(spomeniški projekti) in muzejske dejavno-
sti (muzejski projekti) ter predlogi za izvaja-
nje mednarodne dejavnosti in sodelovanja
iz obeh področij.

I. Načela in kategorije spomeniškega var-
stva

Spomeniški projekti se izvajajo na podla-
gi naslednjih temeljnih načel:

– v izbor za financiranje se lahko vključi-
jo le razglašeni kulturni spomeniki;

– poseg na spomeniku je mogoč le po
predhodnem soglasju lastnika;

– poseg na spomeniku je mogoč le po
predhodni strokovni presoji Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine;

– upošteva se, da je vsak poseg na
spomeniku  le  eden  v  vrsti  dosedanjih  in
mu bodo v bodoče morali slediti novi, ki
bodo omogočili ohranjanje njegovega
avtentičnega stanja in zgodovinske priče-
valnosti;

– upošteva se dejstvo, da se izvirnost in
istovetnost spomenika najbolje ohranjata ta-
krat, kadar so posegi na objektu ali območ-
ju kar najmanjši;

– če je strokovno ugotovljeno, da so za
ohranitev kvalitet spomenika potrebni teme-
ljitejši posegi, morajo biti ti izvedeni z naj-
večjo možno skrbnostjo;

– katerikoli poseg na spomeniku je mo-
goč le po naslednjem zaporedju: priprava
posega (faza A), načrtovanje posega (faza
B), izvedba posega (faza C).

Državno sofinanciranje spomeniških pro-
jektov je mogoče v treh kategorijah:

A. Priprava posega na spomeniku;
B. Načrtovanje (projektiranje) posega na

spomeniku;
C. Izvedba posega na spomeniku v skla-

du s konservatorskimi pogoji.
II. Predlagatelji in pogoji.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predla-

gatelji spomeniških projektov:
– za sofinanciranje v vsaki od navedenih

kategorij lahko zaprosijo: lastnik spomenika
ali spomeniškega območja, lokalna skup-
nost, javni zavodi za varstvo dediščine in
Zavod Republike Slovenije za varstvo kul-
turne dediščine,

– za sofinanciranje iz državnih sredstev
lahko zaprosijo predlagatelji, ki zagotovijo
denarno soudeležbo,

– predmet financiranja ali sofinanciranja
so lahko le tista dela in opravila, ki presega-
jo normalne vsebine in stroške vzdrževanja
in ohranjanja spomenika,

– predpisana dokumentacija za prijavo v
katerikoli kategoriji mora biti usklajena z Za-
vodom za varstvo naravne in kulturne de-
diščine.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavite-
lji muzejskih projektov:

Pri načrtovanju razstav upoštevajte gra-
divo “Normativi in standardi za muzejsko
dejavnost in kriteriji” objavljeno v publikaciji
Splošna pravila za delo v muzejih in galeri-
jah, Muzeološka knjižnica VI/83.

III. Okvirna vrednost sredstev za pred-
met javnega razpisa.

Za spomeniške projekte je predviden ok-
virni znesek 850 mio SIT.

Za muzejske projekte je predviden okvir-
ni znesek 215 mio SIT.

IV. Kriteriji in merila.
Prednostni kriteriji in merila za izbor spo-

meniških projektov ter za dodelitev sred-
stev:

– izrazite spomeniške vrednote, pomen
za temeljno stroko ali širši strokovni pomen,

– stopnja ogroženosti spomenika zaradi
človekovih ali drugih zunanjih vplivov,

– nadaljevanje in zaključek dosedanjih
sanacijskih ali predstavitvenih posegov,

– pomen objekta ali območja za identite-
to kraja ali krajine,

– dolgoročnost učinkov predlaganega
posega na spomeniku,

– temeljni pomen posega za razvoj kon-
servatorskih in restavratorskih metod in
tehnik,

– širši pomen posegov na spomeniku za
izobraževanje in usposabljanje strokovnja-
kov ter popularizacijo varstva v javnosti,

– nova interpretacija pomena spomeni-
ka in njegove sodobnejše vloge v javnem
dogajanju,

– ocena ekonomske vrednosti progra-
ma dejavnosti v spomeniku.

Prednostni  kriteriji  in  merila  za  izbor
muzejskih projektov ter za dodelitev sred-
stev:

– razstave, ki predstavljajo obeležitev
kulturnozgodovinskih dogodkov nacionalne-
ga pomena,

– razstave, ki imajo vseslovenski značaj
in pri katerih sodeluje več muzejev oziroma
kulturnih inštitucij,

– postavitev in prenova stalnih razstav,
– večletni projekti, ki bodo zaključeni v

letu 2000,
– upravičenost projekta glede na po-

membnost in aktualnost tematike,
– projekti, ki predstavljajo zaključeno ra-

ziskovalno delo, katerega rezultat je pred-
stavitev z razstavo in katalogom,

– projekti, ki bodo zagotavljali interes
publike v daljšem časovnem obdobju,

– projekti, ki imajo zagotovljeno medmu-
zejsko izmenjavo doma ali v tujini,

– projekti, ki imajo izdelan program po-
pularizacije,

– kvalitetna realizacija razstavnih projek-
tov predlagatelja v preteklem letu.

V. Obdobje za porabo dodeljenih sred-
stev.

Odobrena državna sredstva in finančna
sredstva soudeležbe imetnika morajo biti po-
rabljena za dela in opravila po predloženem
programu ali projektu v letu 2000. Zaklju-
čena morajo biti v obdobju proračunskega
leta 2000.

VI. Način in rok prijave programov in pro-
jektov.

Predlagatelji lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo (obrazce za prijavo predlogov
in kriterije ter merila po posameznih po-
dročjih) na sedežih upravnih enot, na vlo-
žišču Ministrstva za kulturo, Cankarjeva 5,
1000 Ljubljana, Uprave Republike Slove-
nije za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana, na sedežih območnih enot
Zavoda Republike Slovenije za varstvo kul-
turne dediščine v Celju, Kranju, Novi Gori-
ci, Ljubljani, Mariboru, Novem mestu in Pi-
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ranu, v uradnih urah (vsak ponedeljek, sre-
do in petek od 10. do 13. ure). Razpisno
dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s
spletne strani ministrstva
(http://www.gov.si/mk).

Vse predloge pošljite v zaprti ovojnici na
naslov: Uprava Republike Slovenije za kul-
turno dediščino, Plečnikov trg 2, 1000 Ljub-
ljana, z navedbo: “Ne odpiraj - prijava za
javni razpis: Spomeniški projekti 2000” ali
“Ne odpiraj - prijava za javni razpis: Muzej-
ski projekti 2000”.

Naziv (ime) predlagatelja mora biti nave-
deno na hrbtni strani ovojnice.

Rok za oddajo predlogov je 11. junij
1999 do 13. ure. Za prejem predlogov po
pošti je veljavna vsa prispela pošta z datu-
mom oddaje 11. junija 1999.

Da bi lahko Uprava Republike Slovenije
za kulturno dediščino zagotovila enako-
vredno obravnavo vseh v razpisnem roku
oddanih prijav, bo predloge, ki ne bodo
oddani v skladu z vsemi razpisnimi pogoji,
zavrgla.

Uprava Republike Slovenije za kulturno
dediščino bo predlagatelje obvestila o izbo-
ru najkasneje dva meseca po sprejemu dr-
žavnega proračuna za leto 2000.

VII. Osebe, pooblaščene za dajanje in-
formacij.

Za spomeniško varstvene projekte in ak-
cije:

Tanja Černe, tel. 061/126-13-31,
061/126-13-21,

Matija Potočnik, tel. 061/21-32-67,
061/21-32-87,

Za muzejske projekte:
Jerneja Batič, tel. 061/126-13-31,
Tanja Černe, tel. 061/126-13-21,

061/126-13-31.
C. Razpisno področje Arhiva Republike

Slovenije.
Na področju varstva arhivskega gradiva

prijavijo program in posamezne projekte jav-
ni zavodi, ki so zakonsko pooblaščeni za
izvajanje programa varstva arhivskega gra-
diva (regionalni arhivi) in druge pravne ose-
be in društva s področja varstva arhivskega
gradiva.

Predlogi za področje varstva arhivskega
gradiva morajo biti poslani najkasneje do
11. junija 1999 na ustreznih obrazcih na
naslov: Arhiv Republike Slovenije, Zvezdar-
ska 1, Ljubljana.

Predlogi morajo biti oddani v zaprtih ovoj-
nicah, na katerih morata biti:

– oznaka “Ne odpiraj - Prijava na javni
razpis za arhivski program 2000”,

– naziv (ime) predlagatelja (na hrbtni
strani).

Razpisna dokumentacija je na razpolago
v vložišču Ministstva za kulturo, Cankarjeva
5, in v Arhivu Republike Slovenije, Zvezdar-
ska 1, Ljubljana.

Kriteriji in merila so sestavni del razpisne
dokumentacije.

Arhiv Republike Slovenije bo predlaga-
telje obvestil o izboru najkasneje dva mese-
ca po sprejemu državnega proračuna za
leto 2000.

Oseba, pooblaščena za dajanje informa-
cij je Nina Pušavec Zupančič, tel.
061/125-12-22.

Ministrstvo za kulturo

Ob-3532
Na podlagi 3. člena zakona o finančnih

intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in po-
nudbo hrane (Ur. l. RS, št. 5/91) in 8. čle-
na uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvod-
njo hrane za leto 1999 (Ur. l. RS, št. 9/99,
11/99, 12/99 - popravek in 16/99,
22/99) ter na podlagi 11. in 18. člena za-
kona o uporabi sredstev, pridobljenih iz na-
slova kupnine na podlagi zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
45/95; v nadaljevanju zakon) in sklepa Vla-
de RS z dne 22. 4. 1999 finančnem načrtu
in o naložbeni politiki sklada v letu 1999
objavljata Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano (v nadaljevanju mini-
strstvo) ter Sklad za regionalni razvoj in ohra-
njanje poseljenosti slovenskega podeželja v
okviru IV. javnega razpisa (v nadaljevanju
sklad)

javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih
financiranju razvojnih programov na

kmetijah in prestrukturiranju kmetijstva
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ne-

povratnih sredstev, ugodnih posojil in poro-
štev ministrstva in sklada investitorjem, ki so
fizične osebe za posamezne namene, opre-
deljene v točkah A in E tega razpisa.

Po tem razpisu je za financiranje projek-
tov iz virov ministrstva na voljo:

– 700 mio SIT nepovratnih sredstev za
financiranje projektov kmetijstva in dopolnil-
nih dejavnosti na kmetijah,

– 180 mio SIT nepovratnih sredstev za
financiranje posebnih projektov v kmetijstvu
ter iz virov sklada:

– 1500 mio SIT ugodnih posojil,
– 130 mio SIT za poroštva.
II. Splošni pogoji, skupni za vse namene
1. Investitor mora predložiti zahtevo za

sredstva na originalnem obrazcu sklada vr-
ste A (kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti na
kmetijah, posebni projekti v kmetijstvu). Vlo-
gi morajo biti priložene priloge in dokazila,
ki jih zahtevata ministrstvo in sklad od inve-
stitorja in so navedene v poglavju VI. tega
razpisa in na posameznem obrazcu. Kandi-
dirajo lahko samo prosilci, ki so do 15. 4.
1999 oddali obrazec Podatki o kmetijskem
gospodarstvu.

2. Investitor mora, če se poteguje za
sredstva do 2 mio SIT, priložiti kratek opis z
osnovnimi podatki o investiciji oziroma sa-
naciji.

3. Investitor mora, če se poteguje za več
kot 2 mio SIT, vlogi priložiti poslovni načrt
(če gre za investicijo) oziroma sanacijski pro-
gram (če gre za sanacijo).

4. Sredstva so lahko namenjena za isti
projekt le enkrat, razen če gre za projekt, za
katerega skupni znesek sofinananciranja mi-
nistrstva in sklada v preteklih letih ni prese-
gel v posameznih primerih predpisanega de-
leža investicijske vrednosti. V tem primeru
se prosilec lahko poteguje še enkrat, ven-
dar največ do razlike posameznih sredstev,
ki mu pripadajo po kriterijih tega razpisa.
Investitorji, ki bodo pridobili sredstva po tem
razpisu, ne morejo nadaljnih 5 let kandida-
rati za isti namen.

5. Investitorji se lahko praviloma prijavi-
jo le na eno podtočko razpisa. Prosilci pa
se lahko hkrati prijavijo za točki A1 in E1
razpisa in bodo v primeru neuspeha pri
vključevanju v program E1 uvrščeni med
prosilce A1. Prosilci lahko po pridobitvi
sredstev iz točke E3 kandidirajo tudi za
podtočko E2.

III. Finančni pogoji, skupni za vse
namene

1. Doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.

2. Posojila do 2 mio SIT investitor pravi-
loma zavaruje pri zavarovalnici.

3. Posojila nad 2 mio SIT investitor pra-
viloma zavaruje z vpisom hipoteke na pre-
moženje ali z drugim, temu instrumentu ena-
kovrednim jamstvom.

4. Črpanje nepovratnih sredstev je v ob-
liki refundacije plačanih računov za dela iz-
vršena po 1. 11. 1997 iz lastnih sredstev,
na podlagi potrjene situacije s strani nad-
zornega organa, skupaj z dokazilom o stro-
kovni usposobljenosti nadzornega organa
in na podlagi računov skupaj z dokazili o
plačilu računov.

5. Črpanje posojila sklada je dokumen-
tarno, z možnostjo refundacije računov za
dela, izvršena v letu 1999 iz lastnih virov,
vendar največ v višini 60% dodeljenega po-
sojila. Prosilec lahko v obliki gotovine pora-
bi največ 20% dodeljenega posojila, a ne
več kot 350.000 SIT.

6. Posojila ni mogoče najeti za refinanci-
ranje obstoječih kreditov pri poslovnih ban-
kah, razen za namene E/2 in E/3 in kratko-
ročnih kreditov najetih za namene, za kate-
re je dano posojilo po 1. 1. 1999.

7. Sredstva lahko pridobijo prosilci, ki
imajo med viri financiranja zagotovljenih naj-
manj 25% lastnih sredstev.

IV. Pogoji za dodelitev in nameni do-
deljevanja sredstev

A. Financiranje projektov kmetijstva in
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

Investitorji so lahko fizične osebe, držav-
ljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo po-
goje za opravljanje kmetijske dejavnosti.

A1. Financiranje strukturnih sprememb
na kmetijah; pogoji:

– delež posojila in nepovratnih sredstev
v finančni konstrukciji je lahko največ 50%
predračunske vrednosti, od tega v struktu-
ri do:

– na gorsko-višinskih območjih (de-
lež nepovratnih sredstev 25%, posojilo
25%),

– na območjih z omejenimi dejavniki
za kmetijsko pridelavo in demografsko ogro-
ženih območjih (delež nepovratnih sredstev
20%, posojilo 30%),

– na vseh ostalih območjih (delež ne-
povratnih sredstev 15%, posojilo 35%);

– posojilni pogoji: doba vračanja posoji-
la do 15 let, obrestna mera TOM + 2%,
največ dveletni moratorij na odplačevanje
posojila,

– minimalna višina zaprošenih sredstev
je 4 mio SIT, najnižja višina predračunske
vrednosti investicije je 8 mio SIT,

– projekt mora najkasneje po zaključku
investicije zagotoviti delovno mesto kot glav-
no zaposlitev vsaj prosilcu ali zakoncu, kar
dokaže s poslovnim načrtom in postati kme-
tijski zavarovanec,
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– prosilci, ki bodo pridobili po tem
razpisu več kot 8 mio SIT sredstev, se bodo
morali zavezati, da bodo vsaj še 10 let
spremljali rezultate gospodarjenja po FADN
metodologiji,

– prosilec mora zagotoviti financiranje
programa s strani poslovne banke oziroma
HKSa ali občine v višini do 25% predračun-
ske vrednosti oziroma praviloma v soraz-
mernem deležu z ostalimi viri.

A2. Financiranje izvedbe modernizacije
kmetij, pogoji:

– delež posojila in nepovratnih sredstev
v finančni konstrukciji je lahko največ 50%
predračunske vrednosti, od tega v struktu-
ri do:

– na gorsko-višinskih območjih (de-
lež nepovratnih sredstev 25%, posojilo
25%),

– na območjih z omejenimi dejavniki
za kmetijsko pridelavo in demografsko ogro-
ženih območjih (delež nepovratnih sredstev
20%, posojilo 30%);

– na vseh ostalih območjih (delež ne-
povratnih sredstev 15%, posojilo 35%),

– posojilni pogoji: doba vračanja posoji-
la do 8 let, obrestna mera TOM + 2%, naj-
več dveletni moratorij na odplačevanje po-
sojila,

– zaprošeni znesek sredstev ne sme biti
višji od 4 mio SIT in ne nižji od 1 mio SIT,

– prosilec mora zagotoviti financiranje s
strani poslovne banke oziroma HKSa ali ob-
čine ali dobavitelja v višini do 25% predra-
čunske vrednosti oziroma praviloma v so-
razmernem deležu z ostalimi viri.

Okvirno je za namene iz točk A1 in A2 na
voljo 700 mio SIT nepovratnih sredstev mi-
nistrstva in 1100 mio SIT posojil iz virov
sklada.

Pogoji in kriteriji dodeljevanja sredstev
so navedeni v prilogi 1.

Obrazce za vloge A1 in A2 dobijo prosil-
ci pri krajevni enoti Hranilno kreditne službe
Slovenije.

E. Financiranje posebnih projektov v
kmetijstvu

Investitorji so lahko fizične osebe, držav-
ljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo po-
goje za opravljanje kmetijske dejavnosti.

E1. Financiranje programa “mladi gos-
podarji na kmetijah”; pogoji:

– skupni delež posojila in nepovratnih
sredstev v finančni konstrukciji je lahko naj-
več 75% predračunske vrednosti, od tega v
strukturi do:

– na gorsko-višinskih območjih (de-
lež nepovratnih sredstev 35%, posojilo
40%),

– na območjih z omejenimi dejavniki
za kmetijsko pridelavo in demografsko ogro-
ženih območjih (delež nepovratnih sredstev
25%, posojilo 50%),

– na vseh ostalih območjih (delež ne-
povratnih sredstev 15%, posojilo 60%);

– posojilni pogoji: doba vračanja posoji-
la do 15 let, obrestna mera TOM + 2%, ki
bo subvencionirana za čas moratorija na
odplačevanje posojila, dveletni moratorij na
odplačevanje posojila,

– minimalna višina zaprošenih sredstev
je 5 mio SIT, najnižja višina predračunske
vrednosti investicije je 10 mio SIT. Pogoji in
kriteriji dodeljevanja so navedeni v prilogi 2
k temu razpisu.

Okvirno je za namene iz te točke na raz-
polago 115 mio SIT nepovratnih sredstev iz
vira ministrstva in 270 mio SIT posojil iz
virov sklada.

Obrazce za vloge A dobijo prosilci pri
krajevni enoti Hranilno kreditne službe Slo-
venije.

E2. Financiranje programa “sanacije
kmetij”, pod posebnimi pogoji z odobritvijo
dodatnih posojil, reprogramiranjem obvez-
nosti do bank z izdajo poroštev, in/ali sub-
vencioniranimi obrestmi in nepovratnimi
sredstvi.

– pogoji za vključitev v program so nave-
deni v prilogi 3 k temu razpisu,

– posojilni pogoji: doba vračanja posoji-
la do 15 let, obrestna mera TOM + 2%, ki
bo subvencionirana za čas moratorija na
odplačevanje posojila, dveletni moratorij na
odplačevanje posojila.

Obrazce za vloge A dobijo prosilci pri
krajevni enoti Hranilno kreditne službe Slo-
venije.

E3. Enkratna sanacijska pomoč prosil-
cem-fizičnim osebam, ki opravljajo kmetij-
sko dejavnost, v primeru družinske nesreče
ali naravne nesreče individualnega značaja
v obliki nepovratnih sredstev do višine 1
mio SIT.

– pogoji in kriteriji dodeljevanja so nave-
deni v prilogi 3 k temu razpisu.

Za namene E2 in E3 je okvirno na voljo
65 mio SIT nepovratnih sredstev iz virov
ministrstva ter 130 mio SIT posojil in 130
mio SIT poroštev iz virov sklada.

V. Merila za izbor
1. Prednost pri izbiri bodo imeli projekti:
– po vrednotenju kriterijev, izvedenih iz

10. člena zakona o uporabi sredstev pri-
dobljenih iz naslova kupnine na podlagi za-
kona o lastninskem preoblikovanju podjetij,

– katerih dejavnosti so prioritetne na os-
novi pogojev in kriterijev, ki so navedena v
prilogi 1, 2, 3 k temu razpisu,

– ki so sestavni del celovitih razvojnih
programov,

– ki se izvajajo v obmejnih območjih Re-
publike Slovenije,

– ki se izvajajo v gorsko-višinskih ob-
močjih,

– ki zagotavljajo enakomerno regijsko
porazdelitev investicij in sredstev.

2. Vloge prosilcev, ki ne bodo v navede-
nem roku dostavili zahtevane dodatne do-
kumentacije, bodo zavrnjene. Vloge, ki bo-
do prispele prepozno, vloge, ki bodo pris-
pele, ko bodo sredstva že porabljena in vlo-
ge, ki ne bodo vsebovale originalnega
obrazca in poslovnega načrta oziroma sa-
nacijskega programa, bodo zavržene.

3. Ministrstvo in sklad lahko prispele vlo-
ge brez soglasja prosilca prerazporedita v
ustrezno kategorijo. Ministrstvo in sklad s
sklepom o dodelitvi sredstev odločata tudi
o pogojih za določitev posameznega poso-
jila, v primerih, ko razpis omogoča razpon
ali kombinacijo različnih virov. V primeru, da
gre za kombinacijo različnih virov se ti kori-
stijo praviloma proporcionalno.

VI. Vsebina vloge
1. Originalni obrazec vloge (A).
2. Opis investicije (za sredstva, ki niso

višja od 2 mio SIT).
3. Poslovni načrt oziroma sanacijski pro-

gram (za sredstva, ki so višja od 2 mio SIT).

Poslovni načrt mora biti izdelan v skladu z
metodologijo kmetijsko svetovalne službe.

4. Potrdilo o plačanih davkih za preteklo
leto, ki ga izda pristojni davčni urad.

5. Potrdilo o statusu kmeta.
6. Potrdilo o državljanstvu investitorja.
7. Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali

pravnomočno odločbo o priglasitvi del.
8. Zemjiškoknjižni izpisek (ki ni starejši

od 1 meseca) in posestni list in v primeru
graditve drugo ustrezno dokazilo o pravici
graditi na določeni nepremičnini (na zem-
ljišču, če gre za novo ali nadomestno grad-
njo) in na objektu, če gre za rekonstrukcijo
oziroma obnovo objekta, ki je sposobno za
vpis v zemljiško knjigo (kupoprodajna po-
godba, overjena v skladu z zakonom, po-
godba o prodaji nezazidanega stavbnega
zemljišča sklenjena v obliki notarskega za-
pisa in podobno). V primeru, da investitor ni
lastnik, pa mora poleg enega od naštetih
dokumetov priložiti tudi najmanj desetletno
notarsko overjeno zakupno pogodbo za
zemljišče oziroma objekte, na katerih se
izvaja investicija.

9. Mnenje pristojne kmetijske svetoval-
ne službe.

10. Dokazilo o financiranju projekta s
strani:

– banke oziroma HKSa: veljavna ponud-
ba ali že sklenjena pogodba po 1. 1. 1998
za financiranje projekta, pri čemer obrestna
mera ne sme presegati TOM + 5%, doba
vračanja ne sme biti krajša od štirih let;

– občine: sklenjeno pogodbo po 1. 1.
1998 ali sklep o dodelitvi sredstev ali potr-
dilo o prijavi na razpis v teku občine oziroma
od nje pooblaščene finančne organizacije;

– dobavitelja: ponudbo, pogodbo ali
predračun dobavitelja o delnem financira-
nju kupca za rok najmanj 12 mesecev od
dobave.

12. Predračun ali pogodbo o nakupu
objektov, opreme, kmetije, živine, zemlje
oziroma premičnine.

13. Za nakup mehanizacije v okviru stroj-
nega krožka, pa mora prosilec dodatno pri-
ložiti še dokazilo o članstvu v strojnem krož-
ku in pisno izjavo o pripravljenosti za oprav-
ljanje storitev v okviru krožka.

Prosilec mora dostaviti tiste od naštetih
dokumetov, ki se nanašajo na vsebino nje-
gove vloge oziroma status prosilca.

VII. Rok in način prijave
1. Roki za prijavo so:
– za namen A1 in A2 do 28. 6. 1999,
– za namen E1 do 19. 7. 1999,
– za namen E2 do 15. 9. 1999,
– za namen E3 do zadnjega delovnega

dne v tekočem mesecu do 31. 3. 2000.
Ministrstvo in sklad bosta enakovredno

obravnavala vse popolne vloge, ki bodo pris-
pele do posameznega roka na naslov: Sklad
za regionalni razvoj in ohranjanje poseljeno-
sti slovenskega podeželja, d.o.o., Škrab-
čev trg 9a, 1310 Ribnica. Kuverte morajo
biti označene z oznako: “Ne odpiraj - Razpis
kmetijstvo“.

Vloge pošljite na posebnih obrazcih skla-
da, ki jih lahko kupite od 15. maja 1999
dalje na pooblaščenih enotah Hranilno kre-
ditne službe Slovenije ali na sedežu sklada.

2. Prosilci lahko vse potrebne informaci-
je pridobijo na skladu in enotah kmetijsko
svetovalne službe.
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3. Stroški zavarovanja posojila bremeni-
jo posojilojemalca, manipulativni stroški
sklepanja pogodbe in vodenja posojila bre-
menijo sklad. Posojilojemalci, ki jim bodo
sredstva odobrena, bodo sklepali posojilno
pogodbo s Hranilno kreditnimi službami, ki
zagotavljajo tudi ponudbo bančnih sredstev.

4. Ministrstvo in sklad lahko od prosilca
zahtevata dodatno dokumentacijo oziroma
na svoje stroške preverjata dokumentacijo
oziroma naročita strokovno mnenje o pro-
jektu.

5. Predlog za odločanje bo pripravila
skupna strokovna komisija, ki jo bosta ime-
novala minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano in upravni odbor sklada. O dodeli-
tvi nepovratnih sredstev bo odločal minister
s sklepom, o dodelitvi posojil oziroma jam-
stev pa upravni odbor sklada, v roku 45 dni
po izteku od posameznega roka. Ministrstvo
in sklad bosta v 15 dneh po odločitvi dosta-
vila prosilcem sklep o odločitvi. Zoper sklep
ministra je možno vložiti 15 dni od njegove-
ga prejema na ministrstvo zahtevo za po-
novno preveritev postopka dodeljevanja
sredstev. Pritožba zoper sklep upravnega
odbora sklada je možna na pritožbeni organ
sklada v roku 15 dni od prejema sklepa.
Postopek dodeljevanja nepovratnih sredstev
bo potekal skladno z 8. členom uredbe o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za
leto 1999. Postopek izbire sklada pa bo
potekal skladno s pravilnikom o pogojih za
pridobitev in dodeljevanje sredstev Sklada
za regionalni razvoj in ohranjanje poseljeno-
sti slovenskega podeželja, ki ga na svoji
200. seji sprejela Vlada Republike Sloveni-
je dne 30. 5. 1996.

6. Ministrstvo in sklad bosta spremljala
namensko porabo sredstev pri investitorju.
Če bosta ministrstvo in sklad ugotovila, da
sredstva niso bila uporabljena za namen, za
katerega so bila dodeljena ali da so bila
sredstva odobrena na podlagi neresničnih
podatkov, imata pravico takoj zahtevati od
investitorja vračilo v enkratnem znesku. In-
vestitor bo moral vrniti sredstva s pripadajo-
čimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila do povračila po zakonu o
predpisani meri zamudnih obresti in temelj-
ni obrestni meri (Ur. l. RS, št. 45/95) ter po
odredbi o načinu obračunavanja zamudnih
obresti (Ur. l. RS, št. 14/92).

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,

Sklad za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti

slovenskega podeželja

Priloge k javnemu razpisu za dodeljeva-
nje sredstev, namenjenih financiranju raz-
vojnih programov na kmetijah in prestruktu-
riranju kmetijstva

Priloga 1
Pogoji in kriteriji pri dodeljevanju sred-

stev pod točkama A1 in A2
I. Področja investicijskih vlaganj v kme-

tijstvu, za katera se dodeljujejo sredstva
1. Investicije s področja gradnje ali ob-

nove hlevov, nakupi hlevske opreme in os-
novne črede za govedorejo, rejo drobnice,
prašičerejo, konjerejo, rejo kuncev ter iz-
gradnja ali obnova prostorov za skladišče-
nje gnoja in gnojevke;

Predviden delež za te namene je 30%
od skupne višine razpoložljivih sredstev.

2. Investicije s področja gradnje ali ob-
nove objektov (vključno s pripadajočimi na-
pravami in opremo) za skladiščenje, dode-
lavo (kot je sušenje, sortiranje, pakiranje,
kletarska oprema) in predelavo kmetijskih
pridelkov oziroma proizvodov slovenskega
izvora;

Predviden delež za te namene je 20%
od skupne višine razpoložljivih sredstev.

3. Investicije v vrtnarski pridelavi: posta-
vitev ali adaptacija vseh vrst zavarovanih pro-
storov za vrtnarsko pridelavo (vključno s pri-
padajočo opremo) za moderno vrtnarsko
proizvodnjo;

Predviden delež za te namene je 10%
od skupne višine razpoložljivih sredstev.

4. Investicije na področju gradnje ali ob-
nove objektov (vključno s pripadajočimi na-
pravami in opremo) za usposobitev dopol-
nilnih dejavnosti na kmetijah;

Predviden delež za te namene je 10%
od skupne višine razpoložljivih sredstev.

5. Investicije v postavitev zaščitnih mrež
proti toči za zavarovanje v sadovnjakih, na
vrtninah, v trsnicah in drevesnicah ter po-
stavitve hmeljskih žičnic;

Predviden delež za te namene je 5% od
skupne višine razpoložljivih sredstev.

6. Nakup kmetijskih zemljišč.
Predviden delež za te namene je 5% od

skupne višine razpoložljivih sredstev.
7. Podpora pri nakupu specialne meha-

nizacije:
a) posebni vrtnarski stroji in oprema:

namizne sejalnice, sejalnice za vrtnine,
vrtnarski prekopalniki in gredičarji, po-
lagalniki folije, sadilniki sadik, stroji za med-
vrstno obdelavo in zaščito, spravljalniki
vrtnin, pobiralniki folije, tuneli in namakal-
ne cevi;

b) mehanizacija za uporabo na nagnje-
nih terenih:

– gorski traktorji – izvedba kot dvoosne
kosilnice;

– gorski traktorji – izvedba s togim pod-
vozjem in obrnljivim krmilnim mehanizmom
za dvosmerno vožnjo;

– standardni traktorji s štirikolesnim po-
gonom, z najmanjšo močjo 40 KW in štiri-
kolesnim zaviranjem (za štirikolesno zavira-
nje se šteje: če ima traktor zavore na vseh
štirih kolesih oziroma zavore na zadnjih ko-
lesih in zavore na pogonski gredi sprednje-
ga pogona oziroma zavore na zadnjih kole-
sih in samodejni vklop sprednjega pogona
pri pritisku na stopalko delovne zavore zad-
njih koles);

– gorski transporterji in nadgradnje za
gorske transporterje;

– motorne kosilnice, prilagojene za nag-
njene terene (z nizkim težiščem);

– obračalniki in zgrabljalniki, prilagojeni
za nagnjene terene;

– nakladalne in transportne prikolice z
nizkim težiščem z ali brez gnane preme;

c) okoljevarstveno sprejemljivi stroji:
– za nanašanje sredstev za varstvo

rastlin;
– kombinirani okopalniki s škropilni-

cami;
– mulčerji;
č) mehanizacija v okviru strojnih krož-

kov:

– stroji za spravilo in sušenje žit, koruze,
sladkorne pese, krompirja in hmelja;

– pnevmatske sejalnice in sejalnice za
strnjeno setev (žitne sejalnice);

– stiskalnice in ovijalke za voluminozno
krmo.

Predviden delež za te namene je 20%
od skupne višine razpoložljivih sredstev.

Pojasnila pojmov
Kot investicije s področja nakupa osnov-

ne črede po tem razpisu se štejejo nakupi
plemenskih živali za povečanje velikosti čre-
de oziroma naselitev zaradi izvršene investi-
cije v hleve in opremo po tem razpisu.

Kot investicije s področja dopolnilnih de-
javnosti po tem razpisu se štejejo investici-
je, namenjene za usposobitev kmetije za
naslednje dejavnosti:

– predelava oziroma obdelava kmetijskih
pridelkov oziroma proizvodov in gozdnih le-
snih sortimantov iz lastne pridelave, prireje
ali gozda, vse iz lastne primarne proizvod-
nje,

– prodaja kmetijskih pridelkov in gozd-
nih lesnih sortimentov ter proizvodov iz 1.
alinee končnemu potrošniku,

– turistična dejavnost na kmetiji,
– cvetličarstvo (vzgoja cvetja in izdelava

aranžmajev),
– nabiranje, predelava in prodaja gozd-

nih sadežev,
– pridelava in predelava gob in zelišč,
– domača in umetnostna obrt,
– ogrevanje z lesnimi odpadki (lesnimi

sekanci).
Kot investicije s področja vrtnin se po

tem razpisu štejejo investicije, povezane s
pridelavo zelenjave in okrasnih rastlin.

Kot investicije pri nakupu posebnih stro-
jev za uporabo na nagnjenih terenih se po
tem razpisu štejejo investicije upravičen-
cev, ki se ukvarjajo s kmetijstvom na ob-
močjih z omejenimi naravnimi dejavniki za
kmetijstvo.

II. Priznane okvirne vrednosti investicij
Priznane osnove, na podlagi katerih se

dodeljuje sredstva za podporo investicijam
pod točkama A1 in A2, so po tem razpisu
dejansko dokazljivi stroški (računi in dokazi-
la o plačilu računa oziroma potrjene situaci-
je s strani nadzornega organa in dokazilo o
strokovni usposobljenosti nadzornega orga-
na). Dejansko dokazljivi stroški se priznava-
jo največ do višine, ki so določene z orien-
tacijskimi vrednostmi na enoto. Najvišje priz-
nane orientacijske vrednosti na enoto za
posamezno vrsto investicij po tem razpisu
so naslednje:

A. Investicije s področja gradnje ali ob-
nove hlevov in nakup hlevske opreme

a) Govedoreja:
· hlevi za mlečno prirejo:
– novogradnje – 720.000 SIT/stojišče,
– obnove – 360.000 SIT/stojišče,
– nakup hlevske opreme – 360.000

SIT/stojišče,
– od tega samo objekti za skladiščenje

gnoja oziroma gnojevke:,
– novogradnje – 144.000 SIT/m3,
– obnove – 72.000 SIT/m3,

· hlevi za mesno prirejo:
– novogradnje – 230.000 SIT/stojišče,
– obnove – 115.000 SIT/stojišče,
– nakup hlevske opreme – 115.000

SIT/stojišče,
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– od tega samo objekti za skladiščenje
gnoja oziroma gnojevke:

– novogradnje – 46.000 SIT/ m3,
– obnove – 23.000 SIT/ m3,

· osnovna čreda – 220.000 SIT/žival,
b) Prašičereja:
· hlevi za rejo plemenskih svinj:
– novogradnje – 360.000 SIT/stojišče,
– obnove – 180.000 SIT/stojišče,
– nakup hlevske opreme – 180.000

SIT/stojišče,
– od tega samo objekti za skladiščenje

gnoja oziroma gnojevke:
– novogradnje – 72.000 SIT/ m3,
– obnove – 36.000 SIT/ m3,

· hlevi za pitance:
– novogradnje – 90.000 SIT/stojišče,
– obnove – 45.000 SIT/stojišče,
– nakup hlevske opreme – 45.000

SIT/stojišče,
– od tega samo objekti za skladiščenje

gnoja oziroma gnojevke:
– novogradnje – 18.000 SIT/ m3,
– obnove – 9.000 SIT/ m3,

c) Reja drobnice:
· hlevi za mlečno prirejo:
– novogradnje – 120.000 SIT/stojišče,
– obnove – 60.000 SIT/stojišče,
– nakup hlevske opreme – 60.000

SIT/stojišče,
· hlevi za mesno prirejo:
– novogradnje – 90.000 SIT/stojišče,
– obnove – 45.000 SIT/stojišče,
– nakup hlevske opreme – 45.000

SIT/stojišče,
· osnovnačreda – 50.000 SIT/žival,
č) Konjereja:
· hlevi za rejo plemenskih kobil:
– novogradnje: – 720.000 SIT/stojišče,
– obnove – 360.000 SIT/stojišče,
– nakup hlevske opreme – 360.000

SIT/stojišče,
· osnovna čreda – 250.000 SIT/žival,
d) Kunčereja:
· hlevi za rejo plemenskih živali:
– novogradnje – 15.000 SIT/žival,
– obnove – 10.000 SIT/žival,
– nakup hlevske opreme – 10.000

SIT/žival,
· hlevi za pitance:
– novogradnje – 6.000 SIT/žival,
– obnove – 4.000 SIT/žival,
– nakup hlevske opreme – 4.000 SIT/ži-

val;
B. Investicije s področja gradnje ali ob-

nove objektov za skladiščenje, dodelavo in
predelavo (skupaj s pripadajočimi naprava-
mi in opremo):

· s področja žit:
– novogradnje – 50.000.000 SIT/ob-

jekt,
– obnove – 30.000.000 SIT/objekt,
· s področja krompirja in vrtnin:
– novogradnje – 65.000.000 SIT/ob-

jekt,
– obnove – 45.000.000 SIT/objekt,
· s področja mleka:
– novogradnje – 40.000.000 SIT/ob-

jekt,
– obnove – 28.000.000 SIT/objekt,
· s področja mesa:
– novogradnje – 60.000.000 SIT/ob-

jekt,
– obnove – 42.000.000 SIT/objekt,
C. Investicije v vrtnarski pridelavi:

– postavitev ali adaptacija (skupaj z
opremo):

steklenjakov (trda kritina) – 10.000
SIT/m2,

plastenjakov (trda kritina) – 4.800
SIT/m2,

plastenjakov (dvojna folija in stranska tr-
da kritina) – 4.200 SIT/m2,

plastenjakov (dvojna folija) – 3.400
SIT/m2,

plastenjakov (enojna folija) – 2.600
SIT/m2,

tunelov – 660 SIT/m2,
Č. Investicije s področja gradnje ali ob-

nove objektov (vključno s pripadajočimi na-
pravami in opremo) zaradi usposobitve za
dopolnilne dejavnosti na kmetijah –
25.000.000 SIT/objekt;

D. Investicije v:
– postavitev zaščitnih mrež proti toči za

zavarovanje v sadovnjakih, na vrtninah, v
trsnicah in drevesnicah – 1.700.000
SIT/ha,

– postavitev hmeljskih žičnic –
4.600.000 SIT/ha.

E. Nakup kmetijskih zemljišč: –
4.800.000 SIT/ha.

F. Nakup specialne mehanizacije: –
8.000.000 SIT/stroj.

III. Posebni pogoji pri posameznih vrstah
investicij:

Pri investicijah v hleve (razen za kunce)
mora upravičenec zagotoviti ustrezno povr-
šino (lastno ali najeto) za porabo gnojevke
ali gnoja (govedo 3,0 GVŽ/ha, prašiči 2,5
GVŽ/ha). Pri investicijah v prašičerejo mora
investitor v skupni porabi krme zagotoviti
najmanj 35% krme iz lastne pridelave.

Pri investicijah na področju gradnje ali
obnove objektov za skladiščenje, dodelavo
in predelavo (skupaj s pripadajočimi napra-
vami in opremo) se upoštevajo naslednje
minimalne zmogljivosti in tehnološko-tehnič-
ni kriteriji:

– na področju žit: najmanjša velikost ob-
jektov za skladiščenje je 1.000 ton,

– na področju krompirja: najmanjša veli-
kost objektov za skladiščenje je 200 ton,

– na področju vrtnin – zahteve za objek-
te pri skladiščenju (hladilnice):

– najmanjša velikost hladilnic je 150
ton, velikost hladilnih celic največ do 20 ton
(razen za čebulo in korenje do 50 ton),

– gostota toplotne izolacije mora pre-
segati 20 kg/m3 za stiropor in 40 kg/m3 za
poliuretan,

– minimalna zmogljivost ohlajevanja
celice je 20% na dan oziroma popolna ohla-
ditev na režim hlajenja celotne zmogljivosti
v 5 dneh,

– režim hlajenja mora zagotavljati re-
gulacijo temperature od -1 do +10° C (pri-
poročeno je računalniško krmiljenje),

– hlajenje mora biti izvedeno z indi-
rektnim ohlajevanjem, razlika med tempera-
turo izhlapevanja in temperaturo prostora v
času skladiščenja ne sme biti večja od 1°
C, v času ohlajevanja pa ne sme biti večja
od 4° C,

– površina izmenjevalcev toplote mo-
ra zagotavljati vzdrževanje relativne vlažno-
sti nad 95% (vzdrževanje visoke relativne
vlažnosti).

Investicije na področju gradnje ali obno-
ve objektov za skladiščenje, dodelavo in

predelavo (skupaj s pripadajočimi naprava-
mi in opremo) morajo biti povezane z:

– racionalizacijo ali razvojem priprave za
trg, ohranjanjem, obdelavo in predelavo
kmetijskih proizvodov,

– izboljšavo kakovosti, priprave za trg in
predstavitve proizvodov ali spodbujajo k
boljši izrabi stranskih proizvodov,

– izboljšavo ali racionalizacijo tržnih
poti,

– uporabo novih tehnik predelave,
vključno z razvojem novih in stranskih pro-
izvodov ali odpiranjem novih tržnih priložno-
sti in inovativnih investicij,

– in morajo biti v skladu z minimalnimi
tehnično – tehnološkimi kriteriji zmoglji-
vosti.

Pri nakupu kmetijskih zemljišč mora biti
investitor že lastnik najmanj 3 ha kmetijskih
zemljišč (razen če gre za nakup kmetije) in
ne sme odtujiti teh zemljišč najmanj 10 let
po prejemu sredstev.

Pri nakupu mehanizacije za uporabo na
nagnjenih terenih in za nanašanje sredstev
za varstvo rastlin morajo biti iz priložene do-
kumentacije razvidni tehnični parametri, ki
dokazujejo, da je uporaba stroja okolje-
varstveno sprejemljiva oziroma mehanizaci-
ja ustreza uporabi na nagnjenih terenih.

Pri nakupu strojev za spravilo in sušenje
žit, koruze, sladkorne pese, krompirja, hme-
lja, pnevmatskih sejalnic in sejalnic za str-
njeno setev (žitne sejalnice) se nakup sub-
vencionira le, če se bo stroj uporabljal v
okviru strojnega krožka.

IV. Dodatni prednostni pogoji po posa-
meznih skupinah investicij:

Pri investicijah v živinorejski prireji bodo
imeli prednost tisti upravičenci, ki imajo niž-
jo obremenitev po površini (GVŽ/ha) in večji
delež lastne pridelane krme.

Pri objektih in napravah za skladiščenje,
dodelavo in predelavo imajo prednost:

– investitorji, pri katerih se objekti in
oprema uporabljajo za skladiščenje, dode-
lavo ali – predelavo kmetijskih pridelkov iz
večjega zaokroženega območja ter tisti, kjer
bo pri investiciji združenih več posameznih
pridelovalcev,

– investitorji, katerih investicije bodo di-
menzionirane tako, da bo izraba njihovih
zmogljivosti optimalna.

Pri podpori investicijam v zavarovane
prostore za vrtnarstvo imajo prednost tisti
upravičenci, ki bodo uporabljali ekološko
sprejemljiv in varčen način ogrevanja (ter-
malna voda, bioplin).

Pri nakupu kmetijskih zemljišč imajo
prednost investitorji, ki jim nakup zemljišča
pomeni zaokrožitev kmetije.

Pri nakupu specialne mehanizacije ima-
jo prednost investitorji, ki bodo mehanizaci-
jo uporabljali v okviru strojnih krožkov.

Priloga 2
Pogoji in kriteriji pri dodeljevanju sred-

stev pod točko E1- “Mladi gospodarji na
kmetijah”

Upravičenci so lastniki in/ali najemniki
kmetij, ki opravljajo kmetijsko dejavnost ter
izpolnjujejo ostale pogoje, določene s pro-
gramom Mladi gospodarji na kmetijah, ki so
naslednji:

– Kmetovalec, ki v letu razpisa dopolni
največ 35 let, izjemoma na območjih s po-
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sebnimi razvojnimi problemi (območja z
omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo
in demografsko ogrožena območja) 40 let.

– Kmetijski zavarovanec.
– Izobrazba: kmetijska ali glede na pro-

izvodnjo usmeritev ustreza poklicna šola.
– Lastnik kmetije ali vsaj pretežnega de-

la kmetije, ali pa najemnik z najmanj deset-
letno zakupno pogodbo za kmetijo v skladu
z zakonom o kmetijskih zemljiščih. Nelast-
niki imajo tudi možnost kandidiranja z doka-
zilom, da je prenos lastništva v postopku
(predlog vpisa v zemljiškoknjigo).

– Minimalna velikost kmetijskih zemljišč
v uporabi:

8 ha njiv ali vrtov ali za 8 ha primerljivih
kmetijskih površin, pri čemer za 1 ha pri-
merljive kmetijske površine po zakonu o de-
dovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kme-
tijskih gospodarstev šteje:

– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadov-
njakov ali,

– 4 ha pašnikov ali,
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vi-

nogradov ali hmeljišč ali,
– 8 ha gozdov ali,
– 5 ha gozdnih plantaž ali,
– 6 ha barjanskih travnikov ali drugih po-

vršin.
Izvzeta so gospodarstva, ki jih sestavlja-

jo izključno gozdovi. Izjemoma smejo kan-
didirati kmetije z manj kmetijskimi zemljišči
v primeru, da se ukvarjajo z intenzivno pri-
delavo vrtnin, jagod, trsov, sadik...

– Projekt mora najkasneje po zaključku
investicije prosilcu omogočati dohodek v
višini povprečnega dohodka zaposlenih v
Republiki Sloveniji, kar vlagatelj pokaže s
poslovnim načrtom.

– Ob vključitvi v program vsaj še 10 let
obvezno spremljanje rezultatov gospodarje-
nja po FADN metodologiji.

Prednostni kriteriji za uvrstitev v program:
– enakomerna regijska razporeditev,
– kmetija, katere razvojna sposobnost je

ugodno ocenjena,
– kmetija, ki predloži načrt celovite inve-

sticije, s katero se poveča konkurenčna
sposobnost kmetije.

Priloga 3
Pogoji in kriteriji pri dodeljevanju sred-

stev pod točko E2 – “Sanacije kmetij”
Upravičenci so kmetje – fizične in prav-

ne osebe, ki izvajajo kmetijsko dejavnost
kot samostojni podjetniki na podlagi 38. čle-
na zakona o dohodnini, katerih obstoj je
ogrožen zaradi individualne škode, ki so jo
povzročili požar na gospodarskih in stano-
vanjskih objektih, kmetijskih strojih in opre-
mi ter plazovi, poplave, večji pogini živali,
neurja s točo, pozeba, suša, potres ter uni-
čenje večjih strojev in naprav.

Kmetje so upravičeni do sredstev za
reševanje prezadolženosti v primeru, ko je
do nezmožnosti poravnavanja obveznosti
prišlo iz objektivnih razlogov, navedenih v
zgornjih alinejah, ali podobnih tehtnih raz-
logov.

Do sredstev so upravičeni kmetje in pod-
jetniki, ki so utrpeli škodo v letu 1998 ali
1999 in le za povzročeno škodo, za katero
niso prejeli odškodnine. Kmetje, ki so kan-
didirali na razpis za sanacijo škod v letu
1998 in prejeli podporo za isti namen ne

glede na prejeto pomoč niso upravičeni do
sredstev po tem razpisu.

V primeru uničenja pridelkov so do po-
moči za odpravo posledic škode upravičeni
tisti prosilci, katerim so uničeni pridelki pred-
stavljeni pretežni vir dohodka.

Prosilci k vlogi priložijo sanacijski pro-
gram, ki mora vsebovati:

– opis  in  vrednotenje  povzročene
škode,

– terminski plan sanacije škode z naved-
bo vseh potrebnih ukrepov,

– struktura in obseg dejavnost na kmetiji
pred škodnim dogodkom, v obdobju sana-
cije in po sanaciji,

– finančni tok od prejetja pomoči do za-
ključka sanacije, najmanj za pet let ali do
poplačila dolgoročnih obveznosti, iz katere-
ga je razvidna potreba po višini in obliki
pomoči,

– zaključne ugotovitve.
Poleg v razpisu zahtevanih dokumentov

oziroma dokazil morajo prosilci posebej za
ta namen priložiti:

– dokazilo o povzročeni škodi,
– dokumente, ki dokazujejo višino pre-

jete pomoči od lokalnih skupnosti in iz dru-
gih virov ter višino prejete zavarovalnice ozi-
roma izjavo, da take pomoči niso prejeli.

Pogoji in kriteriji pri dodeljevanju sred-
stev pod točko E3 – enkratna sanacijska
pomoč

Upravičenci so kmetje – fizične osebe in
pravne osebe, ki izvajajo kmetijsko dejav-
nost kot samostojni podjetniki na podlagi
38. člena zakona o dohodnini, katerim kme-
tijska dejavnost skupaj z dopolnilnimi dejav-
nosti predstavlja osnovni vir dohodka, ob-
stoj kmetije pa je ogrožen zaradi individual-
ne škode, ki so jo povzročili požar na gos-
podarskih in stanovanjskih objektih,
kmetijskih strojih in opremi ter plazovi, po-
plave, večji pogini živali, neurja s točo, po-
zeba, suša ter uničenje večjih strojev in na-
prav.

Za premostitveno pomoč zaprosijo upra-
vičenci po nastali škodi v obdobju, ko ni
odprt rok za prijavo na financiranje sanacij
škod na kmetijah iz točke E2 tega razpisa.
Prosilci so upravičeni do premostitvene po-
moči do 1 mio SIT posojila z odlogom plači-
la. Kasneje se prijavijo na redni razpis finan-
ciranja sanacij škod na kmetijah in z odo-
brenimi sredstvi poplačajo posojilo za pre-
mostitveno pomoč.

Prosilci vlogi priložijo dokazila o povzro-
čeni škodi ter kratek opis in ovrednotenje
škode ter opis in vrednost predvidene sana-
cije, ki ga pripravi predstavnik Kmetijske
svetovalne službe Slovenije.

Sklad za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti

slovenskega podeželja
Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

Ob-3545
Sklad za nagrajevanje inovacij na področ-

ju usposabljanja, življenja in dela invalidov
pri vladi Republike Slovenije objavlja

razpis
nagrad za inovacije na področju
usposabljanja, življenja in dela

invalidov za leto 1999

1. Sklad za leto 1999 razpisuje pet de-
narnih nagrad za inovacije, ki jih bodo prija-
vili invalidi, strokovni delavci in drugi inova-
torji.

2. Sklad je ustanovljen z namenom, da
bi spodbujal inovacijsko delo in podpiral pri-
zadevanja posameznikov ali avtorskih sku-
pin, da bi z izumi, tehničnimi in drugimi iz-
boljšavami prilagajali invalidom delovne po-
goje, delovna orodja, bivalne razmere, pred-
mete vsakdanje rabe, oziroma uvajali
inovacije na področje aktivnega varstva in-
validov.

Posebej bodo ocenjevane in nagrajeva-
ne idejne zasnove ter inovacije, ki bodo
enostavne, poceni in takoj uporabne pri
prilagoditvi določenega ortopedskega pri-
pomočka za individualno uporabo in pose-
bej inovacije, ki bodo pomenile bistveno
izboljšavo pri uresničevanju programov
izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja
in urejanja bivalnih in delovnih razmer inva-
lidov.

3. Na razpis se lahko prijavi vsak držav-
ljan Republike Slovenije (posameznik ali
skupina), podjetje, zavod, organizacija ali
društvo, ki mora poleg osebnih podatkov
(ime in priimek, starost, izobrazba, zaposli-
tev) predložiti:

– popoln opis inovacije,
– skice, načrte, opis tehnoloških postop-

kov in vso možno dokumentacijo o uporab-
nosti, koristnosti, ter namembnosti inovaci-
je, če gre za inovacijo na področju izvirnih
metod dela z invalidi,

– opis načina delovanja ali uporabe in
obrazložitev, zakaj je predlagana inovacija
boljša od dosedanje rešitve,

– stopnjo razvoja rešitve (idejna rešitev,
prototip, že izvedena rešitev, že preizku-
šena rešitev) in predlog, na kakšen način
tehnično ali organizacijsko izvesti novo re-
šitev.

Na vsakem poslanem predlogu mora biti
naslov prijavitelja z vidno oznako “ne odpi-
raj, za razpis za inovacije.“

4. O predlogih za nagrade sklada bo od-
ločala posebna strokovna komisija, ki jo bo
imenoval Odbor ustanoviteljev sklada izmed
znanih strokovanjakov za posamezna po-
dročja, kamor sodijo predlogi. Komisija bo
delala in odločala skladno z aktom o usta-
novitvi in delu sklada. Komisija lahko pred-
laga tudi priznanja za prijavljene inovacije.
O nagradah in priznanjih dokončno odloča
odbor sklada.

5. Nagrade pomenijo družbeno priz-
nanje. Avtorske pravice so v celoti pri-
držane avtorju, sklad pa si bo prizadeval,
da bi vse inovacije, ki bodo nagrajene, re-
snično tudi našle mesto v življenju in delu
invalidov.

O višini nagrad za leto 1999 bo odločal
Odbor ustanoviteljev sklada.

6. Podelitev nagrad bo javna in slove-
sna, organizirana pa bo v mesecu decem-
bru 1999, ob praznovanju mednarodnega
dneva invalidov.

7. Predloge za nagrade je potrebno po-
slati na naslov: Urad Vlade Republike Slo-
venije za invalide, Železna cesta 14, Ljublja-
na, in sicer najkasneje do 15. septembra
1999.

Odbor ustanoviteljev sklada
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Objave
delniških družb

Odkupi poslovnih deležev družb

Št. 154/99 Ob-3510
V skladu s 465. členom ZGD obvešča-

mo javnost, poslovne partnerje in delničarje
družbe Drogerija, d.d., Ljubljana, Ul. Milana
Majcna 12, da nas je družba G-Trade,
d.o.o., Celje, Mariborska cesta 17, obvesti-
la, da ima v lasti več kot 51% delnic Drogeri-
je, d.d., Ljubljana.

Drogerija, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-3538
V skladu s 454. členom zakona o go-

spodarskih družbah, direktor družbe Ter-
moelektrarna Trbovlje, Ob železnici 27, Tr-
bovlje, vpisane v sodnem registru Okrožne-
ga sodišča v Ljubljani, št. vložka
061/10160600, objavlja

sklep
o zmanjšanju in povečanju kapitala,
ki je bil sprejet na skupščini družbe dne

11. 3. 1999. Osnovni kapital družbe se
zmanjša za 1.015,388.399,20 SIT in hkrati
poveča za 163,701.706,14 SIT, tako da
po zmanjšanju in hkratnem povečanju zna-
ša 14.701,281.505,94 SIT.

Direktor družbe Termoelektrarna Trbov-
lje, d.o.o., poziva upnike, da se skladno s
454. členom zakona o gospodarskih druž-
bah zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglaša-
jo z zmanjšanjem kapitala.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-3515
ŠOU v Ljubljani, enota Kultura, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za izvajanje
gostinske dejavnosti v Klubu K4

Splošni podatki
Prostori se nahajajo v Ljubljani, Kersni-

kova 4, v kleti in sestojijo iz:
A) male dvorane, aperitiv bara, priročne-

ga skladišča, pomožnega prostora in WC
za personal, depoja za odlaganje opreme in
hodnika ter shrambe čistil,

B) stopnišča, sanitarij, hodnika in stroj-
nice.

Gostinska dejavnost se bo izvajala v pro-
storih, naštetih pod A) točko v skupni izmeri
170 m2.

Prostore, naštete pod B) točko v skupni
izmeri 132 m2 pa bo izvajalec gostinske
dejavnosti souporabljal.

Izhodiščna višina najemnine za navede-
ne prostore pod A) in B) točko je tolarska
protivrednost 8.000 DEM po prodajnem te-
čaju LB, d.d., Ljubljana, na dan izstavitve
računa.

Razpisni pogoji
Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:
– biti morajo registrirani za izvajanje go-

stinske dejavnosti,
– biti morajo strokovno usposobljeni in

imeti strokovno usposobljeno strežno oseb-
je, ki obvlada najmanj en svetovni jezik,

– imeti morajo izkazane uspehe pri or-
ganiziranju in izvajanju gostinske dejavnosti,

– zagotoviti začetek opravljanja gostin-
ske dejavnosti najkasneje do 29. septem-
bra 1999,

– podati poznavanje klientele Kluba K4
in njenih značilnosti.

Ponudniki morajo ponudbo poslati naj-
kasneje do 1. 6. 1999 v zaprti kuverti z
oznako “Javni razpis” na naslov: Študentska
organizacija Univerze v Ljubljani – enota Kul-
tura, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana.

Študentska organizacija
Univerze v Ljubljani – enota kultura

Ob-3541
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 7,

objavlja na podlagi 10. člena zakona o špor-
tu (Ur. l. RS, št. 22/98)

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Radlje ob Dravi za leto 1999
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji

izvajalci športnih programov na področju
Občine Radlje ob Dravi:

– športna društva in klubi,
– vrtec in osnovna šola,
– drugi izvajalci športnih programov, ki so

registrirani za opravljanje dejavnosti v športu.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje po-

goje:
– da imajo sedež in delujejo na področju

Občine Radlje ob Dravi,
– da imajo usklajena pravila (statut) z no-

vim zakonom o društvih (Ur. l. RS, št.
60/95),

– da imajo odločbo Upravne enote Ra-
dlje ob Dravi o registraciji društva,

– da imajo zagotovljen prostor za izvaja-
nje programa,

– da izpolnjujejo pogoje pravilnika o
vrednotenju športnih programov.

II. V letu 1999 bomo sofinancirali nasled-
nje programe:

1. Šport otrok in mladine
A) Interesna športna vzgoja predšolskih

otrok:
– športna značka Zlati sonček I.,
– naučimo se plavati.
B) Interesna športna vzgoja šoloobvez-

nih otrok:
– športna značka Zlati sonček I. in II.,
– šolska športna tekmovanja na občin-

skem nivoju,
– šolska športna tekmovanja na medob-

činskem nivoju,
– interesna športna vadba – predmetna

stopnja.
C) Programi športa nadarjenih otrok in

mladine, usmerjenih v vrhunski in kakovost-
ni šport (klubi in društva).

Predlogi programov pod točko A, B in C
morajo vsebovati:

– naziv izvajalca z navedbo odgovorne
osebe,

– število registriranih članov (ime in pri-
imek in bivališče),

– potrdilo o plačani članarini za leto
1998,

– vsebino programa,
– starostno kategorijo, kateri je program

namenjen,
– predvideno število oziroma možen ob-

seg udeležencev, ki se lahko vključi v pro-
gram,

– organizator programa,
– neposredni izvajalec,
– predviden čas izvajanja programa,
– okvirni stroškovnik (kader za organiza-

cijo, strokovni kader za izvedbo, objekt, pro-
paganda),

– viri pridobivanja izvenproračunskih
sredstev.

Sofinancirali bomo programe v individual-
nih in kolektivnih športnih panogah, ki imajo
značaj rednega športnega treniranja.

2. Športno-rekreativna dejavnost odraslih
Sofinancirali bomo propagandne akcije,

redno rekreativno vadbo pod strokovnim
vodstvom in športne prireditve.

Prijava športne prireditve mora vsebovati:
– namen prireditve,
– ime prireditve,
– kraj in datum,
– finančno konstrukcijo.
3. Šolanje strokovnih kadrov:
– poimenski seznam kandidatov za stro-

kovno izpopolnjevanje,
– pogodbo med društvom oziroma klu-

bom in kandidatom o nadaljnji vadbi v klubu
oziroma društvu.

III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi pravilnika za vrednotenje šport-
nih programov v Občini Radlje ob Dravi, ki
je bil sprejet na 3. nadaljevalni seji, dne
22. 3. 1999.

O izbiri bodo izvajalci pisno obveščeni.
Višina dodeljenih sredstev bo znana, ko

bo sprejet proračun Občine Radlje ob Dravi
za leto 1999.

Prednost pri izbiri bodo imeli izvajalci ne-
profitnih organizacij.

K prijavi na razpis je potrebno poleg
zahtevane dokumentacije predložiti tudi do-
kazila o strokovni izobrazbi tistih, ki bodo

izvajali oziroma organizirali posamezni
program, lahko je to tudi potrdilo panožne
zveze ali organizacije (trener, učitelj,
sodnik...).

Kandidati lahko dobijo pojasnila v zvezi z
razpisom vsako sredo po objavljenem razpi-
su, od 15. do 17. ure (sejna soba v poslov-
ni stavbi Občine Radlje ob Dravi (313/III.),
Mariborska 7).

IV. Rok za prijavo programov športa je
15 dni po objavi v Uradnem listu RS.

V. Svoje programe pošljite v enem iz-
vodu na naslov: Občina Radlje ob Dravi,
Mariborska 7, s pripisom “javni razpis –
šport”.

VI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili po-
godbe.

Občina Radlje ob Dravi
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Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Preklic

Ob-3568
Na predlog nadzornega sveta družbe

preklicujem sklic redne letne skupščine del-
niške družbe Pecivo, d.d., Nova Gorica, ki
je bila sklicana za dne 18. 5. 1999 ob
16. uri v konferenčni dvorani Hotela casino
Perla v Novi Gorici, Kidričeva ulica 7 in ob-
javljena v Uradnem listu RS, št. 27 z dne
16. 4. 1999.

Pecivo, d.d., Nova Gorica
direktor

Dopolnitev

Ob-3565
Uprava družbe HIT, d.d., Nova Gorica,

objavlja na zahtevo delničarja Slovenskega
odškodninskega sklada, d.d., Ljubljana, Ma-
la ulica 5, Ljubljana, dopolnitev dnevnega
reda 3. seje skupščine družbe HIT, hoteli,
igralnice, turizem, d.d., Nova Gorica, ki je
bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 28-29
z dne 23. 4. 1999, Ob-3065.

Dnevni red 3. seje skupščine, sklicane
dne 25. 5. 1999, se dopolni s 6. točko:

6. Sprejem sprememb statuta družbe
HIT, d.d., Nova Gorica.

Predlog sklepa manjšinskega delničarja:
sprejmeta se naslednji spremembi statuta:

– besedilo prvega odstavka 4.3. točke
tako, da glasi: “Uprava družbe ima tri čla-
ne.”,

– besedilo prvega odstavka 4.6. točke
tako, da glasi: “Delavski direktor je eden od
treh članov uprave.”

Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetima spremembama.

Utemeljitev: z besedilom sedanjega pr-
vega stavka 4.3. točke statuta, ki glasi:
“Upravo družbe sestavljata dva člana.” in
sedanjega prvega stavka 4.6. točke statuta,
ki glasi: “Delavski direktor je eden od dveh
članov uprave.” ni dosežen namen zakona
o igrah na srečo (Ur. l. RS, št. 27/95 – v
nadaljevanju ZIS). ZIS namreč v 60. členu
določa, da mora imeti uprava koncesionarja
najmanj dva člana, iz tega pa jasno izhaja,
da zakon predvideva soodločanje najmanj
dveh enakopravnih članov uprave. Pristoj-
nosti in pooblastila delavskega direktorja so
omejene, tako glede na naravo njegovih na-
log po zakonu o sodelovanju delavcev pri
upravljanju (Ur. l. RS, št. 42/93) kot tudi po
statutu družbe.

Zaradi preštevilčenja postane 6. točka
dnevnega reda 7.

Gradivo k dodatni točki dnevnega reda
je delničarjem dostopno na sedežu družbe
v Prokuri, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure.

HIT, d.d., Nova Gorica
predsednik uprave

Obvestilo
Ob-2430

Uprava družbe Peko, tovarna obutve,
d.d., Tržič, Cesta Ste Marie aux Mines 5, ki
je z objavo v Uradnem listu RS, št.
20-22/99 sklicala zasedanje skupščine za
dne 7. 5. 1999 ob 12. uri, na sedežu
družbe obvešča delničarje,da umika z
dnevnega reda navedenega zasedanja
predloge za sprejemanje sklepov pri 5. in
7. točki dnevnega reda, ki se glasita:

5. točka dnevnega reda: potrditev po-
pravka vrednosti terjatev in zalog po predlo-
gu uprave.

Predlog sklepa št. 6: potrdijo se poprav-
ki vrednosti terjatev in zalog za leto 1998
po predlogu uprave družbe.

7. točka dnevnega reda: za revidiranje
računovodskih izkazov za leto 1999 se ime-
nuje revizijsko hišo po predlogu nadzorne-
ga sveta družbe.

Uprava bo pri 5. točki dnevnega reda
informirala delničarje o svojih aktivnostih pri
oblikovanju popravkov vrednosti terjatev in
zalog za leto 1998. Pri obeh zgoraj navede-
nih točkah dnevnega reda bo uprava sezna-
nila delničarje z razlogi za umik predlogov
za sprejemanje sklepov. Preostale točke
dnevnega reda zasedanja skupščine, ki bo
dne 7. 5. 1999 ob 12. uri, na sedežu druž-
be, ostanejo nespremenjene.

Peko, d.d., Tržič
uprava družbe

Ob-3423
Na podlagi 55. člena statuta delniške

družbe sklicujem

5. skupščino
Izbira Laško, d.d., Trubarjeva 4,

ki bo v ponedeljek, dne 7. 6. 1999 ob
12. uri, v sejni sobi na sedežu družbe, Tru-
barjeva 4 v Laškem.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov.
2. Sprejem letnega poročila za leto

1998.
3. Sklepanje o delitvi čistega dobička za

leto 1997 in 1998.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepov
Uprava družbe predlaga k 1. do 4. toč-

ke, nadzorni svet k 5. točki dnevnega reda
skupščine naslednje sklepe:

Sklep k 1. točki:
1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Imenujejo se organi skupščine v pred-

lagani sestavi.
Sklep k 2. točki:
Sprejme se letno poročilo o poslovanju

družbe Izbira Laško, d.d., za leto 1998 v
vsebini, kot ga je predlagala uprava in na
podlagi mnenja nadzornega sveta.

Sklep k 3. točki:
Nerazporejeni čisti dobiček za leto 1997

v višini 8,972.072,67 SIT se razdeli po
predlogu uprave in mnenja nadzornega sve-
ta za izplačilo dividende 100 SIT bruto na
delnico, kar predstavlja 5,533.000 SIT.

Skladno z 49. členom statuta delniške
družbe se potrdi predlog nagrad članom
nadzornega sveta in upravi.

Čisti dobiček iz leta 1998 v višini
51,016.712,03 SIT ostane nerazporejen,
oziroma ga bo družba razporedila v nasled-
njih letih skladno s poslovno davčnimi vidiki.

Dividenda se izplača delničarjem, ki bo-
do na dan 2. 6. 1999 vpisani v delniško
knjigo družbe.

Dividenda se izplača v 60 dneh po spre-
jemu sklepa.

Skupščina izvoli pet članov nadzornega
sveta, in sicer: Guzej Anton, Sadar Jože,
Lavrinc Marko, Poplas Ivica in Malgaj Mari-
na.

Sklep k 5. točki: za revizorja družbe Izbi-
ra Laško, d.d., za poslovno leto 1999 se
imenuje revizijska družba Plus revizija,
d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za sejo skupščine delniške druž-
be je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Trubarjeva 4, Laško, vse delovne
dni od 9. do 12. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci. Uprava
in člani nadzornega sveta se skupščine lah-
ko udeležijo tudi, če niso delničarji.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Navodilo za glasovanje
Po vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno.
Sklepi se sprejemajo z navadno večino

oddanih glasov, razen pod 3. točko, ki se
sprejema s tričetrtinsko večino.

Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po pooblaš-

čencu ali zastopniku, na podlagi glasovni-
ce, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupš-
čino.

Pooblastilo mora biti pismeno. Za fizične
osebe mora pooblastilo vsebovati ime in prii-
mek ter naslov pooblastitelja in pooblaščen-
ca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja,
za pravne osebe pa fimo, sedež in žig poob-
lastitelja ter vse podatke o pooblaščencu.

Če je sklic skupščine neuspešen se
skupščina ponovi istega dne ob 13. uri v
istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Glasovnice se bodo delile v sejni sobi na
sedežu družbe pol ure pred pričetkom
skupščine.

Izbira Laško, d.d.,
uprava družbe

direktor

Ob-3424
Na podlagi 30. člena statuta Probanke,

d.d., sklicujem

10. zbor
Probanke, d.d.,

ki bo v torek, 8. junija 1999 ob 13. uri v
Kazinski dvorani Slovenskega narodnega
gledališča v Mariboru, Slovenska ul. 27.

Za zbor je predlagan naslednji dnevni
red:

1. Otvoritev zbora banke, izvolitev de-
lovnih teles, imenovanje notarja ter potrdi-
tev dnevnega reda.
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Predlog sklepa:
1.1. Zbor banke imenuje tričlansko de-

lovno predsedstvo, predsednika zbora in
dva člana predsedstva, dva preštevalca gla-
sov in notarja za sestavo notarskega zapi-
snika ter potrdi predlagani dnevni red.

2. Poročilo o poslovanju Probanke, d.d,
za leto 1998 z računovodskimi izkazi, mne-
njem nadzornega odbora in mnenjem revi-
zorske hiše KPMG Slovenija, d.o.o., ter
predlogom za delitev čistega dobička.

Predlogi sklepov:
2.1. Zbor banke sprejme poročilo o po-

slovanju banke z računovodskimi izkazi za
leto 1998 z mnenjem nadzornega odbora
banke in z mnenjem revizorske hiše KPMG
Slovenija, d.o.o., iz Ljubljane.

2.2. Čisti dobiček za leto 1998 v višini
378,370.000 SIT se razporedi:

– za pogodbene obveznosti in obvezno-
sti po statutu: 28,815.000 SIT,

– za dividende: 266,336.000 SIT,
– nerazporejen dobiček: 83,219.000 SIT.
Dividenda za leto 1998 znaša:
– za ustanovitveno navadno delnico na

ime: 10.544 SIT,
– za ustanovitveno navadno delnico na

prinosnika: 1.484 SIT.
Dividenda se izplača lastnikom delnic, ki

so vpisani kot imetniki prinosniških delnic v
KDD na dan 10. 6. 1999 oziroma, ki so
vpisani kot imetniki delnic na ime v delniški
knjigi Probanke,d.d., na dan zbora banke.

3. Poročilo o poslovanju z lastnimi delni-
cami za leto 1998.

Predlog sklepa:
3.1. Zbor banke sprejme poročilo o po-

slovanju z lastnimi delnicami za leto 1998.
4. Ugotovitev zastopanosti neto dolžni-

kov banke v organih banke.
Predlog sklepa:
4.1. Zbor banke ugotavlja, da med člani

upravnega in nadzornega odbora ni pred-
stavnikov neto dolžnikov banke.

5. Razvojne usmeritve in temelji poslov-
ne politike za leto 1999.

Predlog sklepa:
5.1. Zbor banke sprejme razvojne us-

meritve in temelje poslovne politike za leto
1999.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
6.1. Zbor banke imenuje revizorja za iz-

vedbo redne revizije poslovanja Probanke,
d.d., za leto 1999, po predlogu nadzorne-
ga odbora.

7. Razrešitev in nadomestne volitve čla-
na upravnega odbora.

Predlog sklepa:
7.1. Zbor banke razreši dosedanjega

člana upravnega odbora dr. Aleša Lokarja,
na lastno željo in imenuje Franca Balanča
za novega člana upravnega odbora.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Zbora se lahko udeležijo imetniki navad-

nih delnic na ime, ki so vpisani v delniški
knjigi najmanj 5 delovnih dni pred sejo zbo-
ra in imetniki navadnih prinosniških delnic,
ki najpozneje 5 delovnih dni pred sejo zbo-
ra deponirajo svoje delnice na sedežu ban-
ke v Gosposki ul. 23 v Mariboru, v oddelku
za poslovanje z vrednostnimi papirji oziro-
ma so vpisani 5 delovnih dni pred sejo zbo-
ra pri KDD – Klirinško depotni družbi, d.d.,
v Ljubljani, kar dokazujejo s potrdilom.

Imenskim delničarjem bo poslano gradi-
vo najmanj 15 dni pred sejo zbora, za osta-
le delničarje bo gradivo na razpolago na
sedežu Probanke, d.d., v Mariboru, Gospo-
ska ul. 23, v oddelku za poslovanje z vred-
nostnimi papirji oziroma na sedežih poob-
laščenih udeleženk trga kapitala (borzne hi-
še).

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi oziroma registraciji izkažejo z
osebnim dokumentom in veljavnim pisnim
pooblastilom (ki ga lahko da delničar fizična
oseba ali registriran zastopnik delničarja
pravne osebe). Zastopnik pravne osebe,
enako njegov pooblaščenec, pa se mora
izkazati še z izpisom iz sodnega registra o
registraciji zastopnika.

Pravico glasovanja na zboru banke imajo
delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki
se veljavno prijavijo in registrirajo.

Registracija udeležencev zbora se bo vr-
šila od 12. do 13. ure.

Prosimo, da upoštevate termin registra-
cije, da bi se izognili gneči in zamudi s pri-
četkom zbora.

Če zbor banke ne bo sklepčen, bo po-
novno zasedanje istega dne na istem kraju
ob 14. uri. Zbor banke bo takrat veljavno
odločal ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Probanka, d.d., Maribor
upravni odbor

predsednik

Ob-3425
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 7.2. točke statuta del-
niške družbe Esotech, d.d., Velenje, sklicu-
je uprava

3. sejo skupščine družbe
Esotech, d.d., Velenje,

ki bo 8. 6. 1999 ob 12. uri v prostorih
družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se imenuje Anton Žove, za preštevalca
glasov pa Robert Hudournik in Severin Je-
seničnik. Na seji skupščine prisostvuje no-
tar Avgust Ribič iz Velenja.

2. Sprejem poslovnega in računovod-
skega poročila za leto 1998 z mnenjem
pooblaščenega revizorja.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta skupščina sprej-
me poslovno in računovodsko poročilo za
leto 1998 in revizijsko poročilo.

3. Razporeditev čistega dobička iz po-
slovnega leta 1998.

Predlog sklepa: dobiček družbe iz po-
slovnega leta 1998 v višini 22,232.000 SIT
se razporedi:

– 5,765.900 SIT dobička se izpl ača
delničarjem za dividende, kar znaša bruto
700 SIT na delnico;

– 16,466.100 SIT dobička ostane ne-
razporejenega.

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de po stanju na dan 1. 1. 1999 najkasneje
do 30. 6. 1999, in sicer delničarje, vpisa-
nim v delniško knjigo družbe na dan 3. seje
skupščine in na način, kot ga določi uprava
družbe.

4. Poročilo uprave o razlogih in name-
nu, številu in vrednosti pridobljenih lastnih
delnic.

Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta skupščine sprejme poro-
čilo uprave.

5. Prestrukturiranje osnovnega kapitala
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina družbe sprejme sklepe v predlaganem
besedilu.

6. Oblikovanje sklada lastnih delnic za
naprej.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta skupščina sprej-
me predlagani sklep.

7. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: za revidiranje poslova-
nja družbe Esotech, d.d., za leto 1999 se
imenuje revizijska družba IN Revizija, d.o.o.,
Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
vsak delovnik od 9. do 12.ure, od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Morebitni nasprotni predlogi delničar-
jev k posameznim točkam dnevnega reda
morajo biti v pisni obliki in z obrazložitvijo
dostavljeni upravi v sedmih dneh po objavi
sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico
udeležbe in glasovanja na skupščini imajo
le delničarji, vpisani v delniško knjigo, njiho-
vi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo sklad-
no s 7.3. točko statuta družbe svojo udelež-
bo pisno prijavili upravi najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine, pooblaščenci
pa morajo prijavi priložiti tudi pooblastila.
Udeležence prosimo, da se najkasneje pol
ure pred zasedanjem zglasijo na sprejem-
nem mestu, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost ter prevzeli gradivo za gla-
sovanje.

Če ob napovedani uri (prvi sklic) skupš-
čina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala
po polurnem odmoru (drugi sklic). V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Esotech, d.d., Velenje
uprava družbe

Ob-3507
Na podlagi 2.1. točke pravil notranjega

odkupa družbe Esotech, d.d., Velenje, skli-
cujem

3. sestanek
udeležencev notranjega odkupa,
ki bo v torek, 4. 6. 1999 ob 17. uri, na

sedežu družbe Preloška 1, Velenje.
Dnevni red:
1. Otvoritev sestanka, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev zapisnikarja ter komisije
za izvedbo glasovanja.

2. Dokončni odkup delnic od Sklada RS
za razvoj.

3. Obravnava gradiva, ki ga bo obravna-
vala skupščina družbe na 3. seji in glasova-
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nje o posameznih točkah dnevnega reda
skupščine (in zavzetje stališč o predlogih za
skupščino družbe Esotech, d.d., Velenje).

4. Vprašanja in pobude delničarjev –
udeležencev programa notranjega odkupa.

Udeležba na sestanku
Sestanka udeležencev programa notra-

njega odkupa se lahko udeležijo delničarji,
ki so v okviru lastninskega preoblikovanja
podjetja ESO Montaža, Velenje, sedaj Eso-
tech, d.d., vpisali oziroma vplačali najmanj
eno delnico oznake B, C ali D, so vpisani v
delniško knjigo družbe in so zaradi enotne-
ga uresničevanja pravic in obveznosti iz na-
slova delnic pristopili k pravilom notranjega
odkupa, njihovi pooblaščenci oziroma za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati ime, priimek, naslov, EMŠO poob-
lastitelja in pooblaščenca ter število glasov,
kraj, datum ter podpis pooblastitelja.

Glasovanje
Vsaka delnica daje en glas. Sklepi se

sprejmejo z navadno večino oddanih glasov
in ne javno z dvigom rok.

Če sestanek ob napovedani uri (prvi
sklic) ne bo sklepčen, bo ponovno zaseda-
nje istega dne po polurnem odmoru. V dru-
gem sklicu bodo udeleženci sprejemali skle-
pe, ne glede na število zastopanih delnic.

Esotech, d.d., Velenje
vodja notranjega odkupa

Ob-3526
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 39. člena statuta družbe
Unimont – proizvodnja, montaža, d.d., To-
varniška 1, Slovenske Konjice, sklicuje
uprava

4. skupščino delničarjev
Unimont – proizvodnja, montaža, d.d.,

Tovarniška 1, Slovenske Konjice,
ki bo v četrtek, dne 10. 6. 1999, s pri-

četkom ob 12. uri v prostorih poslovne stav-
be Unimont, d.d., Tovarniška 1, Slovenske
Konjice, I. nadstropje, sejna soba.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Na seji bo prisoten notar Marguč Franc.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in dva preštevalca glasov.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

pozitivnega mnenja nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1998.

4. Razporeditev čistega dobička za po-
slovno leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
pozitivnega mnenja nadzornega sveta se
sprejme predlog o razporeditvi čistega do-
bička iz poslovanja družbe v letu 1998.

5. Vprašanja, pobude in predlogi delni-
čarjev.

Ena vpisana in vplačana delnica zago-
tavlja en glas na skupščini družbe.

Gradivo za sejo skupščine delniške druž-
be je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Tovarniška 1, Slovenske Konjice,
vse delovne dni od 9. do 12. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,nji-
hovi pooblaščenci ali zastopniki, če najkasne-
je 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini. Člani nadzornega sveta se lahko
udeležijo skupščine tudi če niso delničarji.

Glasuje se osebno, oziroma po pooblaš-
čencu ali zastopniku. Po vseh točkah dnevne-
ga reda je glasovanje javno. Glasovalno pravi-
co uresničuje tisti delničar oziroma zanj nje-
gov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, ki je
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
prijavil svojo udeležbo na skupščini.

Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo.
Pooblastilo mora pri fizičnih osebah vsebo-
vati priimek in ime, matično številko ter na-
slov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in
datum ter podpis pooblastitelja, za pravne
osebe pa ime in priimek ter naslov pooblaš-
čenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Vsa predložena pooblastila so do konca
skupščine na vpogled pri notarju.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Sejni prostor, v katerem bo potekala
skupščina družbe, bo odprt pol ure pred
uradnim začetkom.

Unimont, d.d., Slovenjske Konjice
uprava družbe

Ob-3427
Na podlagi določil 24. člena statuta druž-

be E.N.Holding, d.d., Ljubljana, sklicuje
uprava

2. redno sejo skupščine,
ki bo v torek, 8. junija 1999 ob 15. uri, v

sejni sobi poslovnega centra družbe Elek-
tronabava, d.d., Cesta 24. junija 3 v Črnu-
čah.

Za skupščino predlagam naslednji dnev-
ni red:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti:

– predsednika,
– dva preštevalca glasov,
– verifikacijsko komisijo,
– imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisa.
Predlog sklepa: skupščina na predlog

uprave izvoli organe skupščine in imenuje
predlaganega notarja.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za poslovno leto 1998/99.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo družbe za poslovno leto 1998/99.

3. Obravnava in sprejem predloga deli-
tve dobička za poslovno leto 1998/99.

Predlog sklepa: sprejme se predlog de-
litve dobička družbe za poslovno leto
1998/99, kot sledi: čisti dobiček v višini
65,226.000 SIT se razdeli za dividende v
višini 65,226.000 SIT. Dividenda na delni-
co znaša 1.000 SIT.

4. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlagane spremembe statuta družbe.

Gradiva za dnevni red s predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled v tajništvu glav-
nega direktorja na sedežu družbe Elektro-
nabava, d.d., Cesta 24. junija 3, Ljubljana
Črnuče, vsak delavnik med 8. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeleži vsak delni-
čar osebno ali po svojem pooblaščencu ozi-
roma zastopniku, če svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavi upravi družbe najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
pisno pooblastilo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skliče nova seja istega dne ob
15.30, z istim dnevnim redom, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

E.N.Holding, d.d.
glavni direktor

Ob-3428
Na podlagi 283. člena ZGD in 20. člena

statuta družbe Tesnila, Tovarna motornih te-
snil, d.d., Velika Loka, sklicujem

5. redno skupščino delničarjev,
ki bo 11. junija 1999 ob 10. uri, v pro-

storih jedilnice na sedežu družbe.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta in uprave se za delovnega predsedni-
ka imenuje Ladislav Pečnik, za preštevalce
glasov pa Darinka Tori in Irena Smole ter
Rajko Marinčič.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predloženi

dnevni red.
3. Obravnava in sprejem letnega poro-

čila.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta ter
mnenju revizorja brez zadržkov, se potrdi
letno poročilo 1998.

4. Delitev dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se del dobička v višini
1.000 SIT bruto na delnico izplača delni-
čarjem, ostali dobiček pa ostane nerazpo-
rejen. Izplačilo se izvrši, ko bo to omogoča-
la likvidnost, o čemer odloči uprava.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
1999 imenuje revizijska družba Dinamic,
d.o.o., Novo mesto.

6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za člana nadzornega sveta imenuje
Ladislav Pečnik.

7. Informacija o poslovanju podjetja.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Seji skupščine bo prisostvoval notar Ja-

nez Ferlež.
Gradivo za skupščino je na vpogled na

sedežu družbe vsak delovni dan med 11. in
13. uro.

Skupščine se lahko udeleži vsak delni-
čar, ki je 15 dni pred sejo vpisan v delniško
knjigo. Udeležijo se je lahko tudi poobla-
ščenci delničarjev, s predložitvijo overjenih
pismenih pooblastil, ki jih je potrebno depo-
nirati na sedežu družbe.

Tesnila TMT, d.d.
direktor
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Ob-3429
Na podlagi 21. člena statuta družbe skli-

cujemo

4. skupščino
delniške družbe Lesno industrijsko

podjetje Poljčane, d.d.,
ki bo dne 7. 6. 1999 ob 12. uri, na

sedežu družbe – na Bistriški cesti 2 v Polj-
čanah.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, določitev preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: določita se preštevalca

glasov po predlogu uprave in nadzornega
sveta.

2. Obravnava revizijskega poročila, mne-
nje nadzornega sveta in sprejem letnega
poročila za leto 1998.

Predlog sklepa: letno poročilo za leto
1998 se sprejme.

3. Uporaba dobička poslovnega leta
1998.

Predlog sklepa: dobiček poslovnega leta
1998 se v celoti razdeli med delničarje. Bru-
to dividenda na delnico znaša 91,80 SIT.

4. Nagrade članom uprave in nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: članom uprave in nad-
zornega sveta se kot nagrada za uspešno
vodenje družbe izročijo lastne delnice
družbe po predlogu uprave in nadzornega
sveta.

Če se ob najavljenem sklicu ne doseže
sklepčnost, je ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 13. uri, na Bistriški cesti 2
v Poljčanah. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča, ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nad-
zorni svet soglasno.

Pogoj za udeležbo na skupščini je prija-
va udeležbe v tajništvu, družbe najkasneje
tri dni pred skupščino.

Število glasov posameznega delničarja,
kot tudi pravica do dividende, se določi po
izpisu iz delniške knjige, na dan zasedanja
skupščine, ob 8. uri zjutraj.

Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
je delničarjem na voljo na sedežu družbe na
Bistriški 2 v Poljčanah, vsak delavnik od 9.
do 12. ure, od objave sklica skupščine do
zasedanja.

Lesno industrijsko
podjetje Poljčane, d.d.

uprava

Ob-3431
Nadzorni svet pooblaščene investicijske

družbe Atena ena d.d., Ljubljana, Sloven-
ska 56, sklicuje na podlagi statuta delniške
družbe

6. sejo skupščine
pooblaščene investicijske družbe

Atena ena d.d.,
ki bo v petek, dne 11. 6. 1999 ob 13. uri

v dvorani SKB banke d.d., Slovenska 56,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine ter izvolitev pred-
sednika in dveh preštevalcev glasov.

Predloga sklepov:
1. za predsednika skupščine se imenuje

Dušan Kecman,

2. za preštevalca glasov se imenujeta
Franc Gliha in Jure Prebil.

Skupščini prisostvuje vabljeni notar Dar-
ko Jerše.

2. Razveljavitev sklepov o pripojitvi in raz-
delitvi pooblaščenih investicijskih družb.

Predlog sklepa: sklepi 5. skupščine
družbe Atene ena d.d. z dne 27. 5. 1998
pod 3. točko o pripojitvi pooblaščenih inve-
sticijskih družb Atena dve d.d. in Atena tri
d.d. k Ateni ena d.d., sklep pod 4. točko o
povečanju osnovnega kapitala s spremem-
bo statuta in pod 5. točko o razdelitvi Atene
ena d.d., se razveljavijo.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo za leto 1998.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: izguba iz poslovnega le-

ta 1995 v znesku 149,707.727,45 SIT, iz
poslovnega leta 1996 v znesku
922,448.603,66 SIT, iz poslovnega leta
1997 v znesku 61,269.521,47 SIT in iz
poslovnega leta 1998 v znesku
1.993,810.576,92 SIT ter revalorizacijski
popravki izgub v znesku 213,109.745,49
SIT se pokrijejo iz revalorizacijskega poprav-
ka osnovnega kapitala v višini
3.390,346.174,99 SIT.

5. Imenovanje revizorja za leti 1998 in
1999.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja za poslovni leti 1998 in 1999 se ime-
nuje revizijska družba Pricewaterhousecoo-
pers d.d., Ljubljana.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se
izvolijo:

– dr. Zdenko Prohaska,
– Marjan Tiselj in
– Stanislav Šuln.
Pogoj za udeležbo na skupščini in ure-

sničevanje glasovalne pravice je, da delni-
čar v skladu s 10.3.2. točko, drugi odsta-
vek statuta, vsaj 10 dni pred zasedanjem
skupščine shrani delnico pri Klirinško de-
potni družbi.

Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice imajo v skladu s 10.3.3.
točko statuta samo tisti delničarji, ki so naj-
kasneje 10 dni pred skupščino shranili del-
nice ali ustrezna potrdila o lastništvu delnic
(izpis stanja na računih vrednostnih papirjev
v centralnem registru Klirinško depotne
družbe izdan do dneva roka za prijavo) na
sedežu družbe. Delničar lahko pooblasti za
zastopanje na skupščini pooblaščenca, ki
se mora izkazati z notarsko overjenim poob-
lastilom.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v dvorani skupščine eno uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.

Če na skupščini ne bo dosežena sklepč-
nost, bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
dne 11. 6. 1999 ob 14. uri na istem mestu.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem v prostorih Atene, družbe
za upravljanje investicijskih skladov, Ljublja-
na, Slovenska 56, od dne objave sklica do

dne skupščine, vsak delovni dan od 15. do
16. ure.

Atena ena, d.d., Ljubljana
nadzorni svet

Ob-3432
Nadzorni svet pooblaščene investicijske

družbe Atena dve d.d., Ljubljana, Sloven-
ska 56, sklicuje na podlagi statuta delniške
družbe

6. sejo skupščine
pooblaščene investicijske družbe

Atena dve d.d.,
ki bo v soboto, dne 12. 6. 1999 ob 9.

uri v dvorani SKB banke d.d., Slovenska
56, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine ter izvolitev pred-
sednika in dveh preštevalcev glasov.

Predloga sklepov:
1. za predsednika skupščine se ime-

nuje Dušan Kecman,
2. za preštevalca glasov se imenujeta

Franc Gliha in Jure Prebil.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Dar-

ko Jerše.
2. Razveljavitev sklepa o pripojitvi Atene

dve d.d k Ateni ena d.d.
Predlog sklepa: sklep 5. skupščine druž-

be Atene dve d.d. z dne 26. 5. 1998 pod 3.
točko o pripojitvi pooblaščene investicijske
družbe Atena dve d.d. k Ateni ena d.d. se
razveljavi.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo za leto 1998.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: izguba iz poslovnega le-

ta 1995 v znesku 138,627.293,42 SIT, iz
poslovnega leta 1996 v znesku
975,503.659,97 SIT, iz poslovnega leta
1997 v znesku 10,258.264,01 SIT in iz
poslovnega leta 1998 v znesku
1.957,084.934,39 SIT ter revalorizacijski
popravki izgub v znesku 215,525.180,03
SIT se pokrijejo iz revalorizacijskega poprav-
ka osnovnega kapitala v višini
3.296,999.331,82 SIT.

5. Imenovanje revizorja za leti 1998 in
1999.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja za poslovni leti 1998 in 1999 se ime-
nuje revizijska družba Pricewaterhousecoo-
pers d.d., Ljubljana.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega

sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se
izvolijo:

– dr. Rudi Turk,
– mag. Srečko Kenda in
– Andrej Repina.
Pogoj za udeležbo na skupščini in ure-

sničevanje glasovalne pravice je, da delni-
čar v skladu s 10.3.2. točko, drugi odsta-
vek statuta, vsaj 10 dni pred zasedanjem
skupščine shrani delnico pri Klirinško de-
potni družbi.

Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice imajo v skladu s 10.3.3.
točko statuta samo tisti delničarji, ki so naj-
kasneje 10 dni pred skupščino shranili del-
nice ali ustrezna potrdila o lastništvu delnic
(izpis stanja na računih vrednostnih papirjev
v centralnem registru Klirinško depotne
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družbe izdan do dneva roka za prijavo) na
sedežu družbe. Delničar lahko pooblasti za
zastopanje na skupščini pooblaščenca, ki
se mora izkazati z notarsko overjenim poob-
lastilom.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v dvorani skupščine eno uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.

Če na skupščini ne bo dosežena sklepč-
nost, bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
dne 12. 6. 1999 ob 10. uri na istem mestu.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem v prostorih Atene, družbe
za upravljanje investicijskih skladov, Ljublja-
na, Slovenska 56, od dne objave sklica do
dne skupščine, vsak delovni dan od 15. do
16. ure.

Atena dve, d.d., Ljubljana
nadzorni svet

Ob-3433
Nadzorni svet pooblaščene investicijske

družbe Atena tri d.d., Ljubljana, Slovenska
56, sklicuje na podlagi statuta delniške
družbe

5. sejo skupščine
pooblaščene investicijske družbe

Atena tri d.d.,
ki bo v soboto, dne 12. 6. 1999 ob 13.

uri v dvorani SKB banke d.d., Slovenska
56, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine ter izvolitev pred-
sednika in dveh preštevalcev glasov.

Predloga sklepov:
1. za predsednika skupščine se ime-

nuje Dušan Kecman,
2. za preštevalca glasov se imenujeta

Franc Gliha in Jure Prebil.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Dar-

ko Jerše.
2. Razveljavitev sklepa o pripojitvi Atene

tri d.d k Ateni ena d.d.
Predlog sklepa: sklep 4. skupščine druž-

be Atene tri d.d. z dne 26. 5. 1998 pod 3.
točko o pripojitvi pooblaščene investicijske
družbe Atena tri d.d. k Ateni ena d.d. se
razveljavi.

3. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo za leto 1998.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
Predlog sklepa: izguba iz poslovnega le-

ta 1995 v znesku 17,463.667,85 SIT, iz
poslovnega leta 1996 v znesku
1.050,221.605,65 SIT, iz poslovnega leta
1997 v znesku 55,396.216,40 SIT in iz
poslovnega leta 1998 v znesku
2.084,123.811,52 SIT ter revalorizacijski
popravki izgub v znesku 197,904.990,94
SIT se pokrije iz revalorizacijskega poprav-
ka osnovnega kapitala v višini
3.405,110.292,36 SIT.

5. Imenovanje revizorja za leti 1998 in
1999.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja za poslovni leti 1998 in 1999 se ime-
nuje revizijska družba Pricewaterhousecoo-
pers d.d., Ljubljana.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se
izvolijo:

– Ivan Zidar,
– Matjaž Čačovič in
– Lucijan Rejc.
Pogoj za udeležbo na skupščini in ure-

sničevanje glasovalne pravice je, da delni-
čar v skladu s 10.3.2. točko, drugi odsta-
vek statuta, vsaj 10 dni pred zasedanjem
skupščine shrani delnico pri Klirinško de-
potni družbi.

Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice imajo v skladu s 10.3.3.
točko statuta samo tisti delničarji, ki so naj-
kasneje 10 dni pred skupščino shranili del-
nice ali ustrezna potrdila o lastništvu delnic
(izpis stanja na računih vrednostnih papirjev
v centralnem registru Klirinško depotne
družbe izdan do dneva roka za prijavo) na
sedežu družbe. Delničar lahko pooblasti za
zastopanje na skupščini pooblaščenca, ki
se mora izkazati z notarsko overjenim poob-
lastilom.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v dvorani skupščine eno uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.

Če na skupščini ne bo dosežena sklepč-
nost, bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
dne 12. 6. 1999 ob 14. uri na istem mestu.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem v prostorih Atene, družbe
za upravljanje investicijskih skladov, Ljublja-
na, Slovenska 56, od dne objave sklica do
dne skupščine, vsak delovni dan od 15. do
16. ure.

Atena tri, d.d., Ljubljana
nadzorni svet

Št. 29/91-98 Ob-3434
Uprava delniške družbe Elektro Gorenj-

ska, javno podjetje za distribucijo električne
energije,d.d., Bleiweisova 6, Kranj, sklicuje
na podlagi določil zakona o gospodarskih
družbah in statuta delniške družbe

2. redno zasedanje
skupščine družbe

ki bo dne 15. 6. 1999 ob 13. uri v sejni
dvorani Elektro Gorenjske, PE Kranj, Ulica
Mirka Vadnova 3 v Kranju.

Upravičenci do udeležbe in glasovanja
na skupščini so vsi delničarji družbe (imetni-
ki prosto prenosljivih, navadnih delnic).

Skupščina je sklepčna, če so na zase-
danju navzoči delničarji, ki imajo več kot
15% vseh glasov.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novni sklic istega dne, to je 15. 6. 1999 ob
14. uri v istem prostoru z istim dnevnim
redom. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na število prisotnih delničar-
jev in višino zastopanega kapitala.

Delničarji morajo prisotnost na skupščini
prijaviti upravi družbe vsaj tri dni pred dne-
vom zasedanja skupščine, saj bodo v nas-
protnem primeru izgubili pravico do udelež-
be na skupščini in pravico do glasovanja.

Pooblaščenec delničarja mora za ude-
ležbo na skupščini predložiti pooblastilo in
če je udeleženec pooblastilnega razmerja

pravna oseba, tudi izpisek iz sodnega regi-
stra.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in ime-

novanje organov skupščine (predsednika
skupščine in komisije za izvedbo glasova-
nja) ter predstavitev notarja.

Uprava predlaga, da skupščina sprejme
naslednji sklep: skupščina izvoli za pred-
sednika skupščine in člane komisije za iz-
vedbo glasovanja predlagane kandidate.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998 z mnenjem revizorja.

Uprava predlaga, da skupščina, ob pozi-
tivnem mnenju nadzornega sveta sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme letno po-
ročilo za leto 1998 v predloženem besedi-
lu, in sicer po naslednjih postavkah :

V 1.000 SIT
– stalna sredstva 37,544.464
– gibljiva sredstva 1,530.748
skupaj sredstva 39,075.212

kapital 35,841.980
– izguba poslovnega leta 667.330
skupaj obveznosti
do virov sredstev 39,075.212
3. Predlog sklepa o sprejemu temeljev

poslovne politike za leto 1999.
Uprava predlaga, ob predhodnem pozi-

tivnem mnenju nadzornega sveta, da
skupščina sprejme sklep: skupščina sprej-
me temelje poslovne politike za leto 1999 v
predloženem besedilu.

4. Predlog sklepa o imenovanju revizij-
ske hiše.

Nadzorni svet predlaga, da skupščina
sprejme sklep: za pooblaščeno revizijsko
družbo za leto 1999 skupščina imenuje Pri-
cewaterhousecoopers d.d., Ljubljana, Par-
mova 53, Ljubljana.

5. Povečanje osnovnega kapitala druž-
be in izključitev prednostne pravice dose-
danjih  delničarjev do vpisa novih delnic.

Uprava predlaga, ob predhodnem pozi-
tivnem mnenju nadzornega sveta, da
skupščina sprejme sklep: izključi se pred-
nostna pravica dosedanjih delničarjev do
vpisa novih delnic.

Osnovni kapital družbe v višini
17.287,313.000 SIT se poveča za
33,159.000 SIT, tako da po povečanju zna-
ša 17.320,472.000 SIT. Povečanje se izve-
de z izdajo 33.159 navadnih prosto prenos-
ljivih imenskih delnic, oznake H, v skupni
nominalni vrednosti 33,159.000 SIT, v no-
minalnem znesku 1.000 SIT za eno delnico
in s serijskimi številkami od 17,287.314 do
17,320.472, katere prevzame Republika
Slovenija tako, da na družbo cedira terjatev v
višini 66,318.155,80 SIT in s tem stvarnim
vložkom vplača na novo izdane delnice.

Vpis novih delnic se izvede v roku 30 dni
po sprejetju sklepa skupščine.

Pooblasti se nadzorni svet družbe, da
po sprejetju sklepa uskladi besedilo statuta
družbe s sprejetim sklepom skupščine.

Gradivo za skupščino, ki vsebuje tudi
poročilo uprave o razlogih za izključitev
prednostne pravice delničarjev do vpisa no-
vih delnic, je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe – v tajništvu, vsak delovnik
med 9. in 12. uro.

Elektro Gorenjska
direktor
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Ob-3506
Na podlagi 7.3 točke statuta delniške

družbe sklicujem

4. zasedanje skupščine
delniške družbe Restavracija Iskra,

d.d., Kranj, Savska loka 1,
ki bo na sedežu družbe Savska loka 1,

Kranj, v petek, 11. 6. 1999 ob 12. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisot-

nosti in konstituiranje skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, zapisnikar, dva preštevalca in
notar po predlogu uprave.

2. Obravnava letnega poročila o poslo-
vanju v letu 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave o poslovanju za leto
1998, z mnenjem revizijske družbe Revi-
dis, d.o.o., Ljubljana.

3. Delitev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

delitvi dobička za leto 1998 in delitev dela
nerazporejenega dobička iz preteklih let po
predlogu uprave in mnenju nadzornega
sveta.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 1999 se imenuje revizorska družba Re-
vidis, d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 22.

5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba

statuta po predlogu uprave in mnenju nad-
zornega sveta.

Gradivo za skupščino družbe je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe Sav-
ska loka 1, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
poslani upravi družbe v roku enega tedna
po objavi tega sklica na naslov: Savska loka
1, 4000 Kranj.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniški knjigi na dan 8. 6. 1999.

Pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, in sicer do 8. 6. 1999.

Skupščinski prostor bo odprt eno uro
pred začetkom zasedanja. Če skupščina ob
objavljeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne, to je 11. 6. 1999 ob
14. uri, v istem prostoru. Skupščina bo ta-
krat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Restavracija Iskra, d.d.
uprava

Št. 100-1509 Ob-3509
Na podlagi 17. člena statuta delniške

družbe Avtoplus, trgovina in servisi, d.d.,
Koper, Istrska cesta 55, sklicujem

4. skupščino delničarjev,
ki bo dne 9. 6. 1999 ob 12. uri, na

sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: za predsednika skupš-
čine se izvoli Franc Kosi. Za preštevalki gla-
sov se izvolita Miranda Rijavec in Alenka
Cenčič. Na skupščini bo prisotna notarka
Nevenka Kovačič.

2. Predlog poslovnika skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine po predlogu sklicatelja skupšči-
ne v predloženem besedilu.

3. Sprejem statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se usklajeno

besedilo statuta z zakonom o gospodarskih
družbah.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta,
ki zastopajo delničarje in določitev nagrad
članov nadzornega sveta (sejnine in potni
stroški). Za člane nadzornega sveta bodo
podani kandidati na skupščini.

5. Povečanje osnovnega kapitala druž-
be.

Predlog sklepa: skupščina družbe, v
skladu s 7. členom statuta družbe, s 3/4
večino prisotnega osnovnega kapitala s pra-
vico glasovanja, sprejema predlog uprave o
povečanju osnovnega kapitala družbe za
4,000.000 SIT, z razpisom novih delnic.

6. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la in potrditev računovodskih izkazov za leto
1997.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 1997, vključno z bi-
lanco stanja, izkazom uspeha in poslovnim
poročilom.

7. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o delitvi dobička.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave o razporeditvi dobička, ustvarjenega
v obdobju 1991–1997, v skupni vrednosti
37,716.596 SIT.

8. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se predlog

uprave o oblikovanju sklada lastnih delnic
za namene iz 240. člena ZGD, v višini naj-
več 10% knjigovodske vrednosti delnic.
Lastne delnice se bodo pridobivale iz sred-
stev rezerv nad z zakonom predpisano viši-
no.

Sklad lastnih delnic se oblikuje za na-
slednje namene po 240. členu ZGD:

– ko je delnic pridobitev nujna, da bi
družba preprečila hudo neposredno škodo;

– da se delnice ponudijo v odkup delav-
cem družbe ali z njo povezane družbe;

– da se delnice pridobi zato, da bi delni-
čarjem zagotovila odpravnino.

Način in postopke za uporabo sklada
lastnih delnic določi uprava s posebnim na-
vodilom.

9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

revizijsko družbo Texima konta, d.o.o., iz
Žirovnice.

10. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradiva in predlogi sklepov skupščine

ter obrazložitve predlogov sklepov so delni-
čarjem na razpolago na sedežu družbe dan
po objavi zasedanja skupščine, vsak delov-
nik od 10. do 13. ure, v tajništvu družbe v
Kopru, Istrska cesta 55.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo
vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
deset dni pred sejo skupščine in katerih
prijava udeležbe na skupščini je prispela na
sedež družbe najmanj 3 dni pred sejo
skupščine. Pravico do glasovanja na skup-

ščini imajo vsi imetniki navadnih imenskih
delnic ali njihovi pooblaščenci. Pooblaščen-
ci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena
pooblastila. Prijavljeni udeleženci so se dolž-
ni vsaj pol ure pred pričetkom skupščine
vpisati v listo udeležencev.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne, z
istim dnevnim redom, ob 13. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko, v roku sedmih dni po

objavi sklica skupščine, podajo upravi druž-
be, pisno utemeljen nasprotni predlog skle-
pov k posameznim točkam dnevnega reda.
Sklicatelj bo sprejel svoja stališča k nas-
protnim predlogom v roku desetih dni po
objavi sklica skupščine in o tem obvestil
delničarje na enak način, kot je bil objavljen
sklic skupščine.

Avtoplus, d.d., Koper
direktor družbe

Št. 039/99 Ob-3508
Na podlagi tretjega odstavka 27. člena

statuta delniške družbe Aerodrom Ljublja-
na, d.d., uprava družbe Aerodrom Ljublja-
na, d.d., vabi delničarje na

3. sejo skupščine
delniške družbe Aerodrom Ljubljana,

d.d.,
ki bo v sredo 23. 6. 1999 ob 12. uri, v

dvorani hotela Bor – grad Hrib v Preddvoru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna in se izvolijo predlagani orga-
ni skupščine.

2. Letno poročilo.
Predlog sklepa: na predlog uprave ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme letno poročilo za leto 1998 z
mnenjem revizorja.

3. Delitev dobička.
Predlog sklepov: na predlog uprave ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se či-
sti dobiček družbe po revidiranem izkazu
uspeha za poslovno leto 1998 po stanju na
dan 31. 12. 1998, ki znaša 879,030.957
SIT, razporedi:

– za rezerve družbe – 175,806.191 SIT,
– za dividende prednostnim in navadnim

delničarjem – 417,655.849 SIT,
– za nerazporejeni dobiček –

285,568.917 SIT.
Nerazporejeni dobiček družbe po za-

ključnem računu za leto 1993, ki v revalori-
zirani vrednosti na dan 31. 12. 1998 znaša
46,004.948 SIT, se razporedi:

– za rezerve družbe – 2,268.962 SIT,
– za dividende prednostnim in navadnim

delničarjem – 43,735.986 SIT.
Dividende v skupnem znesku

461,391.835 SIT se izplačajo v enkratnem
znesku, najkasneje v roku treh mesecev po
sprejemu sklepa skupščine vsem delničar-
jem, ki so na dan 28. 6. 1999 vpisani v
delniško knjigo pri Centralni klirinško-depot-
ni družbi, d.d., Ljubljana. Lastnikom pred-
nostnih participativnih delnic pripada
dividenda v skupni višini 123,13 SIT bruto
po delnici, lastnikom navadnih delnic pa
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120 SIT bruto po delnici oziroma 90 SIT
neto po delnici.

4. Temelji poslovne politike in finančni
načrt družbe za leto 1999.

Predlog sklepa: na predlog uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme temelje poslovne politike in
finančni načrt družbe za leto 1999 v predla-
ganem besedilu.

5. Sklep o imenovanju revizorja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja za po-
slovno leto 1999 revizijsko družbo KPMG
Slovenija, d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.

6. Nagrade za člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog uprave
skupščina določi sejnino predsednika nad-
zornega sveta v višini 65.000 SIT neto, za
člane nadzornega sveta pa 45.000 SIT neto
za udeležbo na posamezni seji.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu druž-
be v informativni pisarni, vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 12. do 13. ure
od dneva objave dnevnega reda, do vključ-
no dneva zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda naj bodo
obrazloženi in vloženi v pisni obliki v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu družbe
Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik 130 A,
4210 Brnik – aerodrom.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knji-
go pri Centralni klirinško-depotni družbi,
d.d., dne 16. 6. 1999, ki bodo sami ali
preko svojih zakonitih zastopnikov ali poob-
laščencev pisno prijavili svojo udeležbo na
skupščini najmanj 3 dni pred dnem sklica
skupščine, oziroma najkasneje do 21. 6.
1999 do 12. ure, na naslov: Aerodrom Ljub-
ljana, d.d., Informativna pisarna, Zg. Brnik
130 A, 4210 Brnik – aerodrom.

Pooblaščenci in zastopniki morajo prija-
vi obvezno priložiti pisno dokazilo o poobla-
stitvi in zakonitem zastopanju.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsaka delnica daje delni-
čarjem en glas. O vseh točkah dnevnega
reda se glasuje z glasovnicami, ki jih prejme
delničar ob pristopu na skupščino. Sklepi
se sprejemajo z navadno večino oddanih
glasov.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
ob 13. uri, v istih prostorih. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Vljudno naprošamo udeležence, naj pri-
dejo na skupščino najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, da bodo pravočasno
s podpisom potrdili svojo prisotnost, prev-
zeli potrebno gradivo za glasovanje in se z
osebnimi dokumenti identificirali.

Aerodrom Ljubljana, d.d.
predsednik uprave

Ob-3512
Na podlagi točke sedemdesetič statuta

Hypo Alpe Adria banke d.d., Ljubljana, skli-
cuje uprava banke

2. skupščino
Hypo Alpe Adria banke d.d., Ljubljana,

ki bo v ponedeljek, dne 7. junija 1999
ob 16. uri v poslovnih prostorih banke na
Dunajski 103, v Ljubljani.

Za sejo skupščine predlaga uprava ban-
ke naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine banke, ugotovi-
tev sklepčnosti, imenovanje organov ter po-
trditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina banke ime-
nuje za predsednika skupščine banke Bori-
sa Goda.

Skupščini bo prisostvoval notar Boris
Lepša.

Potrdi se predlagani dnevni red.

2. Sprejem poslovnika skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovnik skupščine v predloženem besedilu.

3. Poročilo uprave in nadzornega sveta
o poteku ustanovitve banke.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom uprave in nadzornega sveta o po-
teku ustanovitve banke.

4. Določitev poslovne politike banke.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log poslovne politike banke po predlogu
uprave in ob soglasju nadzornega sveta.

5. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta Hypo Alpe Adria banke d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina banke sprej-
me spremembe in dopolnitve statuta Hypo
Alpe Adria banke d.d., Ljubljana, v predla-
ganem besedilu.

6. Imenovanje revizorja banke za poslov-
no leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina banke ime-
nuje za revizorja banke za poslovno leto
1999 predlagano revizorsko družbo.

7. Razno.

Udeležba na skupščini Hypo Alpe Adria
banka d.d., Ljubljana.

Skupščine banke se lahko udeležijo del-
ničarji oziroma njihovi pooblaščenci na pod-
lagi pisnega pooblastila.

Delničarji banke oziroma njihovi poob-
laščenci morajo pisno prijaviti svojo udelež-
bo na skupščini banke tako, da njihova pri-
java prispe na sedež banke najkasneje tri
dni pred dnevom zasedanja skupščine.

Gradivo s predlogi sklepov, vključno s
predlaganimi spremembani statuta banke bo
na voljo od 15. maja 1999 dalje na sedežu
banke.

Če ob napovedani uri skupščina banke
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine isti dan v istih prostorih ob 17. uri.
Na ponovnem zasedanju bo skupščina ban-
ke veljavno odločala ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Hypo Alpe Adria banka d.d.
uprava

Ob-3513
Na podlagi točke 6. 3. statuta delniške

družbe Papirnica Vevče d.d., sklicuje upra-
va družbe

4. skupščino delničarjev
delniške družbe Papirnica Vevče d.d.,

ki bo v Vevčah dne 9. 6. 1999, ob 14.
uri na sedežu družbe Ljubljana, Vevška ce-
sta 52.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da se se za predsednika
skupščine in dva preštevalca glasov izvolijo
osebe po predlogu uprave oziroma delni-
čarjev na skupščini, za notarko pa naj se
postavi notarka Nada Kumar iz Ljubljane.

2. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za poslovno leto 1998 po predlogu
uprave Papirnce Vevče d.d. in seznanitev z
mnenjem pooblaščenega revizorja o raču-
novodskih izkazih za obravnavano poslovno
leto in z mnenjem nadzornega sveta ter od-
ločanje o pokrivanju izgube poslovnega leta
1994.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju družbe za leto 1998.
Čista izguba tega poslovnega leta, ugotov-
ljena v višini 525,591.088,16 SIT se vse
do njenega kritja izkazuje kot izguba iz prejš-
njih let. Del prenešene izgube iz prejšnjih
let, ki se nanaša na čisto izgubo, ugotovlje-
no za poslovno leto 1994 v višini
590,106.637,57 SIT, se skupaj z zneskom
pripadajočega revalorizacijskega popravka
te izgube obračunanim za obdobje od 1. 1.
1995 do 31. 12. 1998 v znesku
229,895.541,57 SIT, na dan 1. 1. 1999
pokrije v višini 820,002.179,14 SIT v bre-
me akumuliranega revalorizacijskega po-
pravka osnovnega kapitala. Preostali del iz-
gube iz let 1995 do 1998 v skupnem zne-
sku 1.995,303.151,16 SIT, vključno z re-
valorizacijskimi popravki pa se prenese v
naslednje leto in se pokrije v skladu z veljav-
no zakonodajo.

3. Imenovanje revizorja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje revizor za leto 1999, in
sicer IB INTERAUDIT revizijska družba
d.o.o., Ljubljana, Linhartova 11a, 1000
Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Delničarje naprošamo, da svojo udelež-
bo na skupščini prijavijo družbi pisno najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred začetkom zasedanja prijavijo predstav-
niku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini. Za udeležbo na skupščini se fi-
zične osebe izkažejo z osebnim identifika-
cijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi
s pisnim pooblastilom.
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Gradivo za skupščino je na voljo na se-
dežu družbe vsak delovnik od 8. do 12. ure
do zasedanja skupščine.

Papirnica Vevče, d.d.
uprava družbe

Ob-3547
Na podlagi 33. člena statuta družbe Alp-

les industrija pohištva, d.d., Železniki, skli-
cujem

4. redno skupščino
delniške družbe Alples,

industrija pohištva, d.d., Železniki,
Češnjica 54, Železniki,

ki bo dne 14. 6. 1999 ob 13. uri v po-
slovnih prostorih na sedežu družbe, Češnji-
ca 54, Železniki.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

družbe.
Izvoli se predsednik skupščine in dva

preštevalca glasov, ugotovi prisotnost vab-
ljene notarke.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe v letu 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave druž-
be in na podlagi mnenja nadzornega sveta
družbe se sprejme letno poročilo o poslo-
vanju družbe v letu 1998 v predloženem
besedilu.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave druž-
be in na podlagi soglasja nadzornega sveta
družbe skupščina sprejme sklep o ugotovi-
tvi in delitvi dobička za leto 1998 v predlo-
ženem besedilu.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz
preteklih let.

Predlog sklepa: na predlog uprave
skupščina družbe sprejme sklep o pokriva-
nju izgube iz preteklih let v predloženem
besedilu.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: za revizorja za leto 1999
se imenuje družba Constantia MT&D,
d.o.o., Ljubljana.

6. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta druž-
be. Upravo družbe se pooblasti za sprejem
prečiščenega besedila statuta družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine vpisani v delniški
knjigi družbe in ki svojo udeležbo na
skupščini predhodno pisno najavijo upravi
družbe najkasneje v roku tri dni pred zase-
danjem skupščine. Pooblaščenci delničar-
jev morajo do začetka skupščine predložiti
pisna pooblastila.

Delničarji glasujejo osebno, po poob-
laščencu ali zastopniku na podlagi glasovni-
ce, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor
za skupščino, ko tudi podpišejo seznam pri-
sotnih udeležencev.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Češnjica 54, Železniki, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 10. in 12.

uro od dneva objave sklica do dneva zase-
danja skupščine.

Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
ob 13.30, v istih prostorih. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Alples, d.d. Železniki
uprava

Ob-3567
Uprava Hotel Lev, družba za hotelirstvo,

gostinstvo in turizem, d.d., 1000 Ljubljana,
Vošnjakova 1, (dalje v besedilu: družba) va-
bi delničarje na

6. sejo skupščine
Hotel Lev d.d., Ljubljana

Uprava sklicuje skupščino, ki bo v torek,
dne 8. junija 1999 ob 13. uri na sedežu
družbe, 1000 Ljubljana, Vošnjakova 1 v pro-
storih restavracije hotela v pritličju.

Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Odprtje skupščine, imenovanje delov-

nih teles in notarke.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se imenuje Janko Pučnik, za preštevalca
glasov Selan Maja in Vuk Igor iz podjetja
R & R CO, za notarko mag. Nina Češarek.

2. Obravnava in odločanje o revidiranem
letnem poročilu za leto 1998.

Predlog sklepa: sprejeme se revidirano
letno pročilo za leto 1998 po predlogu upra-
ve in v soglasju z nadzornim svetom.

3. Obravanje in odločanje o uporabi do-
bička za leto 1998.

Predlog sklepa: čisti dobiček za leto
1998 v višini 1,057.495,13 SIT po predlo-
gu uprave in v soglasju z nadzornim svetom
ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: za revizijsko družbo za
leto 1999 se na predlog nadzornega sveta
imenuje Revizijska družba Auditor d.o.o.,
Ptuj.

5. Povečanje osnovnega kapitala druž-
be s stvarnimi vložki in izključitev prednost-
ne pravice:

Predlog sklepa:
a) skupščini družbe se predlaga v spre-

jem sklep o povečanju osnovnega kapitala
družbe Hotel Lev s stvarnimi vložki v višini
190,504.000 SIT,

b) skupščini družbe se predlaga, da
sprejme ugotovitveni sklep o povečanju
osnovnega kapitala družbe za že izvedena
rekonstrukcijska dela hotelskih sob (od 2.
do 5. nad. in delno od 6. do 10. nadstropja)
v višini 136,340.000 SIT,

c) prednostna pravica obstoječih delni-
čarjev družbe Hotel Lev se glede povečanja
osnovnega kapitala družbe Hotel Lev s stvar-
nimi vložki izključi.

6. Obravnava in sprejem sprememb in
čistopisa statuta družbe Hotel Lev.

Predlog sklepa: sprejme se spremembe
in dopolnitve statuta in čistopis statuta druž-
be Hotel Lev v predlaganem besedilu.

7. Uvrstitev delnic na organizirani prosti
trg.

Predlog sklepa: pooblasti se upravo, da
pripravi prospekt in pridobi soglasje Agen-
cije za trg vrednostnih papirjev za nadaljnjo

javno prodajo in poskrbi za uvrstitev delnic
na organizirani prosti trg Ljubljanske borze
d.d.

8. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta družbe Hotel Lev.

Predlog sklepa: izvoli se štiri člane nad-
zornega sveta družbe kot predstavnike ka-
pitala in vzame na znanje imenovanje dveh
članov nadzornega sveta s strani sveta de-
lavcev.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
praviloma vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi praviloma deset dni
pred zasedanjem skupščine, in, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred se-
jo skupščine (do vključno 5. 6. 1999 do
14. ure).

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščine se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem v tajništvu generalne direktori-
ce vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge dnevnega reda pisno
sporočijo upravi družbe najkasneje v sed-
mih dneh po objavi sklica seje skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se čez pol ure vnovič sestane.
V primeru vnovičnega zasedanja je

skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Hotel Lev, d.d., Ljubljana
generalna direktorica

v funkciji uprave družbe

Ob-3546
Po objavi sklica skupščine Iskre, d.d.,

Kotnikova 28, Ljubljana v Uradnem listu RS
dne 23. 4. 1999 je začasna uprava dne
30. 4. 1999 prejela

nasprotni predlog

k 8. točki dnevnega reda. Predlagatelj je
bil Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, d.d., ki predlaga
v sprejem naslednji nasprotni predlog:

“Članom nadzornega sveta pripada za
njihovo delo sejnina v višini 40.000 SIT bru-
to na sejo za člana nadzornega sveta in
60.000 SIT bruto za predsednika nadzor-
nega sveta.“

Uprava družba s predlaganim nasprot-
nim predlogom soglaša.

Iskra, d.d.
uprava družbe
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Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Razne objave

Št. 402-04-91/98 Ob-3511
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slo-

venije, št. 460-05/98-7(N) z dne 11. 2.
1999 in določil uredbe o odprodaji, oddaji
ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v
lasti Republike Slovenije, se objavlja

javna dražba
Naročnik: Republika Slovenija, Vlada Re-

publike Slovenije, Servis skupnih služb vla-
de, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, faks
061/178-5579.

2. Predmet javne dražbe:
a) Odprodaja letala LEARJET LR-24 D,

serijska številka S/N 320, registrska števil-
ka S 5-BAB.

b) Domicilno letališče: Brnik.
c) Letalo se odprodaja po sistemu vide-

no-kupljeno. Prometni davek, cenitev in
stroške prepisa plača kupec.

d) Rok predaje: po podpisu pogodbe in
izvršenih plačilih.

3. Izklicna cena letala: 24,060.000 SIT.
4. Javna dražba se bo opravila pisno.
5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-

ra biti sklenjena v roku 15 delovnih dni po
opravljeni javni dražbi.

6. Način in rok plačila: najugodnejši dra-
žitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe, na ŽR št.
50100-630-10014, sklic na številko 18
15202-7201010-14110199. Položena
kavcija se všteje v kupnino.

7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na ŽR št. 50100-630-10014, sklic na
številko 18 15202-7201010-14110199 –
varščina. Pod namen nakazila se obvezno
navede “varščina”.

Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki na javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v
roku 8 dni brez obresti.

8. Informacije in ogled letala: informacije o
letalu se dobijo pri g. Bojiču, na tel. 178-1420.
Ogled je možen po predhodnem dogovoru
pri g. Bojiču, na tel. 178-1420.

9. Predložitev ponudb
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti

do 27. 5. 1999 do 9. ure. Ponudbo se

Št. 19/99 Ob-3543
Ime javnega glasila: TV Tezno.
Vir financiranja: dotacije.
Sedež pravne osebe: Maribor,Bevkova 2.
Uprava: Jože Kuhar, ek.
Nadzorni svet: Rudolf Kramberger, Pe-

ter Kovačič, Jelka Lešnik.

označi: ponudba za nakup letala Learjet
LR-24D. Ponudbi je potrebno predložiti:

– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

ponudnik ni imel blokade ŽR.
b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

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

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

Vlada RS
Servis skupnih služb vlade

Ob-3487
Lesonit, Lesno kemična industrija, d.d., Ni-

kole Tesle 11, 6250 Ilirska Bistrica, ki jo za-
stopa direktor Franc Lipolt, dipl. inž., objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

Predmet prodaje je poslovna stavba s
pripadajočim zemljiščem. Poslovna stavba
meri 807 m2, pripadajoče zemljišče pa
123 m2. Predmetna nepremičnina je loci-
rana na st. p. 692/4, k.o. Ilirska Bistrica.

Izklicna cena znaša 13,358.000 SIT.
Kupnina mora biti v celoti plačana v

15 dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer je
rok plačila bistvena sestavina pogodbe.

Dražitelji so dolžni položiti na račun proda-
jalca 1,335.800 SIT varščine, in sicer najka-
sneje 3 dni pred javno dražbo ter se s potrdi-
lom o tem plačilu izkazati pred začetkom draž-
be (št. ŽR 52210-601-000-00395).

Vsi davki in stroški prepisa lastništva bre-
menijo kupca.

Izročitev nepremičnine in prenos lastni-
štva se opravi šele po celotnem plačilu kup-
nine.

Javna dražba bo v ponedeljek, 24. 5.
1999 ob 8. uri, na sedežu podjetja.

Ogled je možen v petek, 14. 5. 1999 ob
10. uri, po predhodni najavi, v kadrovski
službi podjetja.

Lesonit, d.d., Ilirska Bistrica

Ob-3548
Okrožno sodišče v Krškem v stečajni

zadevi SPE, podjetje za steklarstvo, ple-
skarstvo, ekologijo, trgovino in storitve Krš-
ko, d.o.o. – v stečaju, Žadovinek 38, Krš-
ko, razpisuje

prodajo premoženja
stečajnega dolžnika z zbiranjem

ponudb
1. Z zbiranjem pisnih ponudb se pro-

daja:
a) nepremičnina – poslovni prostor neto

površine 90,17 m2, ki se nahaja v sklopu
poslovnostanovanjskega objekta v Zagrebu,
Freudova 7, parc. št. 633/6 k. o. Klara,
Zagreb, Republika Hrvatska, po izklicni ce-
ni 12,500.000 SIT;

b) nepremičnino – počitniški apartma, ki
je del skupinskega objekta P + 1, neto povr-
šine ca. 47 m2 in se nahaja v naselju Bučanje
– Nerezine na otoku Mali Lošinj, Republika
Hrvatska, po izklicni ceni 4,000.000 SIT.

2. Pisne ponudbe je treba poslati v zapr-
tih ovojnicah na naslov: SPE Krško, d.o.o.,
v stečaju, Žadovinek 28, 8270 Krško, z
oznako “Ponudba za nakup – SPE Krško,
št. 4/95 – Ne odpiraj”.

3. Ponudbe je treba oddati v 15 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.

4. Odpiranje ponudb bo v roku 3 dni po
preteku roka za zbiranje ponudb, na Okrož-
nem sodišču v Krškem.

5. Ponudniki so lahko fizične in pravne
osebe.

6. Ponudniki morajo v pisni ponudbi na-
vesti svoje natančne podatke (ime, naslov,
identifikacijski dokument), ponujeno ceno
in plačilne pogoje. Upoštevane bodo le po-
nudbe, ki bodo enake ali višje od najnižje
ponudbene cene.

7. Ponudniki morajo do dneva oddaje
ponudb plačati varščino v višini 10% od iz-
klicne cene na žiro račun stečajnega dolžni-
ka, št. 51600-690-86405, pri Agenciji za
plačilni promet RS, podružnica Krško in po-
trdilo o plačilu varščine predložiti kot prilo-
go k ponudbi.

8. Uspelemu ponudniku se bo varščina
štela v kupnino, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v 10 dneh po preteku roka za
zbiranje ponudb.

9. Ponudniki bodo o izboru najboljšega
ponudnika obveščeni v 10 dneh po preteku
roka za zbiranje ponudb.

10. Izbrani ponudnik je dolžan v 8 dneh
po prejemu obvestila o izbiri skleniti pisno
pogodbo, v 30 dneh od datuma sklenitve
pogodbe plačati celotno kupnino. Ob skle-
nitvi pogodbe je kupec dolžan predložiti ne-
preklicno bančno garancijo v znesku kupni-
ne, zmanjšanem za vplačano varščino,
vnovčljivo na prvi poziv.

11. Če uspeli ponudnik pogodbe ne bo
sklenil in plačal kupnine v navedenih rokih,
bo prodaja razveljavljena, varščina pa pripa-
de stečajnemu dolžniku kot skesnina.

12. Prodaja bo opravljena po načelu vi-
deno-kupljeno.

13. Prometni davek pri prodaji nepre-
mičnin in vse ostale druge dajatve ter stroš-
ke, v zvezi s prenosom lastništva plača ku-
pec.

14. Dodatni podatki o predmetih proda-
je so na voljo pri stečajnem upravitelju po
tel. 0608/460-010, vsak delovni dan od 8.
do 10. ure.

SPE Krško, v stečaju, d.o.o.

Ob-3436
Architecta, d.o.o., Tartinijev trg 15/I,

6330 Piran, po pooblastilu in na podlagi
sklepa začasnega nadzornega sveta družbe
HTP Simonov zaliv, d.d., Izola, Morova 6a,
6310 Izola, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

v stanovanjsko-poslovnem objektu, Mo-
rova 25c (APO), Izola, in sicer:

1. stanovanje – apartman št. 6 v I. nad-
stropju, v izmeri 26,80 m2, ki stoji na parc.
št. 2316/2 k.o. Izola, za izklicno ceno
6,500.000 SIT.

Navedena nepremičnina še ni vpisana v
zemljiško knjigo.

Pogoji za oblikovanje ponudb:
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1. Sodelujejo lahko vse pravne ali fizič-
ne osebe, skladno z veljavno zakonodajo
RS. Fizične osebe morajo dostaviti tudi do-
kazilo o državljanstvu. Pisna ponudba mora
vsebovati predmet nakupa, ceno, rok in na-
čin plačila. S ponudbo mora ponudnik po-
slati dokazilo, da je na ŽR št.
51430-601-12344, pri APP Izola, HTP Si-
monov zaliv, d.d., Izola, vplačal varščino v
višini 10% izklicne cene.

2. Prodaja bo potekala po načelu “vide-
no-kupljeno”, brez kasnejših ugovorov.

3. Davek na promet z nepremičninami,
notarske stroške in druge stroške prodaje
ter stroške prenosa lastništva plača kupec.

4. Kupec dobi nepremičnino v posest
po plačilu celotne kupnine.

5. Ponudbe morajo biti poslane na se-
dež družbe do 24. 5. 1999 do 10. ure, v
zapečateni ovojnici z oznako “Javno zbira-
nje ponudb – ne odpiraj”, na naslov: HTP
Simonov zaliv, d.d., Izola, Morova 6a, 6310
Izola.

6. Prispele ponudbe bo ocenila komi-
sija.

Na predlog komisije bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenjena kupoprodajna po-
godba.

Komisija za zbiranje ponudb bo vse po-
nudnike obvestila o izidu v 15 dneh po kon-
čanem zbiranju. Družba se ne zavezuje skle-
niti kupoprodajne pogodbe s katerim koli
ponudnikom.

Uspelemu ponudniku bo varščina vraču-
nana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa
bo vrnjena v roku 8 dni po odpiranju po-
nudb, brez obresti.

Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
v 8 dneh po odpiranju ponudb, kolikor ne
sklene pogodbe v tem roku, se plačana
varščina zadrži.

Ogled nepremičnine je možen dne
17. 5. 1999, od 8. do 10. ure.

Podrobnejše informacije dobite na tel.
066/75-982 ali 75-594, Architecta, d.o.o.,
Piran, Tartinijev trg 15/I, 6330 Piran, ali
HTP Simonov zaliv, d.d., Izola, Morova 6a,
6310 Izola, na tel. 066/648-211.

Architecta, d.o.o.

Ob-3437
Totra tekstil, d.d., Trpinčeva 39, Ljublja-

na, po sklepu nadzornega sveta družbe ob-
javlja

javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo

nepremičnega premoženja
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je kompleks nepremič-

nin v lasti Totra tekstil, d.d., Ljubljana, Trpin-
čeva 39, v skupni izmeri 21.066 m2, ki ga
sestavljajo parcele št. 1339/1 – dvorišče v
izmeri 10.215 m2 in stavbišče s funkcional-
nim objektom 41 m2, št. 1339/2 – zgradba
v izmeri 1.606 m2 in hiša v izmeri 113 m2,
št. 1339/3 – trafo v izmeri 23 m2, št.
1339/5 – zgradba v izmeri 16 m2 in hiša v
izmeri 194 m2, št. 1339/8 – zgradba v
izmeri 3.825 m2, št. 1339/9 – zgradba v
izmeri 62 m2, št. 1339/10 – zgradba v

izmeri 58 m2, št. 1340/3 – travnik v izmeri
335 m2, št. 1341 – travnik v izmeri
4.520 m2 in stavbišče s funkcionalnim ob-
jektom 58 m2.

Nepremičnina v naravi predstavlja pro-
izvodni objekt z dvema pisarniškima etaža-
ma, barvarno, kotlovnico, zakloniščem,
skladiščem olja in goriv, delavnice z labo-
ratoriji, staro skladišče, TP, čistilno napra-
vo, vilo ter vratarnico s pripadajočimi zem-
ljišči in je vknjižena v k. o. Bizovik – vložna
št. 1356.

Nepremičnine so bremen proste.

2. Prodajna cena

Izhodiščna prodajna cena za predmetno
nepremičnino po cenitvenem poročilu za-
priseženega sodnega izvedenca je
468,000.000 SIT.

Prometni davek, vse druge stroške in
dajatve plača kupec.

3. Plačilni pogoji

Kupec mora kupnino plačati v 30 dneh
po sklenitvi pogodbe. Pri plačilu kupnine v
roku, daljšem kot 15 dni po sklenitvi pogod-
be, mora kupec ob sklenitvi pogodbe pred-
ložiti nepreklicno bančno garancijo na prvi
poziv, z veljavnostjo 10 dni po poteku pla-
čilnega roka.

4. Drugi pogoji

Na razpisu lahko sodelujejo pravne ose-
be s sedežem v RS in fizične osebe, držav-
ljani RS.

Ponudbe morajo biti dostavljene na se-
dež prodajalca, torej na naslov: Totra tek-
stil, d.d., 1001 Ljubljana, Trpinčeva 39, v
zapečatenem ovitku z oznako “Ponudba za
nakup nepremičnine – ne odpiraj”, najka-
sneje do ponedeljka, 31. 5. 1999. Ponud-
be, ki bodo dospele po preteku tega roka,
se ne bodo upoštevale.

Pisna ponudba mora vsebovati:

– ponujeno ceno v tolarjih,

– plačilne pogoje,

– v primeru obročnega odplačevanja, na-
vesti višino obrokov in roke plačila le-teh,

– izpisek iz sodnega registra za pravno
osebo,

– potrdilo o državljanstvu (overjena foto-
kopija) za fizično osebo,

– pri notarju overjeno pooblastilo za za-
stopanje, če daje ponudbo fizična ali pravna
oseba po pooblaščencu.

Prispele ponudbe bo ocenila petčlanska
komisija, ki jo je imenoval nadzorni svet
družbe.

Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki
ponudi višjo ceno in boljše plačilne pogoje
oziroma jamstva za morebiti odložena pla-
čila.

Nepremičnine so naprodaj po načelu “vi-
deno-kupljeno”.

Odpiranje ponudb bo potekalo dne 4. 6.
1999 na sedežu družbe.

Najugodnejši ponudnik bo izbran v 10
dneh po odpiranju ponudb.

Ponudniki bodo o izboru obveščeni v 3
dneh.

Ponudnik je dolžan pogodbo o prodaji
skleniti v 8 dneh po prejetem pisnem obve-
stilu, da je izbran kot najugodnejši ponudnik.

Ponudniki si lahko nepremičnine in vso
razpoložljivo dokumentacijo ogledajo po
predhodni najavi pri Valeriji Boh, tel.
061/14-06-645.

Uprava družbe na podlagi tega javnega
razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o pro-
daji z nobenim od ponudnikov.

Totra tekstil, d.d.

Ob-3542
Stranka demokratske akcije “Slovenije”

glavni odbor SDA, preklicuje štampiljko
(okrogle oblike, premera 3,5 cm);

Stranka demokratske akcije “Slovenije”
SDA Slovenije, predsednik stranke (pravo-
kotne oblike, 3, 2×2 cm);

Stranke demokratske akcije “Slovenije”
izvršni odbor SDA, (okrogle oblike, preme-
ra 3,5 cm);

Stranka demokratske akcije “občinski
odbor” SDA Ljubljana, Nova Gorica, Jeseni-
ce, Hrastnik, Maribor, Kranj, Velenje, (okro-
gle oblike, premera 3 cm).

Avtoplus Postojna, Tržaška cesta 61, Po-
stojna, preklicuje izjavo o ustreznosti vozila
št. A 1074151. g-33057

Bizjak Franc s.p., Na trati 36, Lesce,
preklicuje reprezentativno obrtno dovolje-
nje št. 14554/1467/00-54/1995, izdala
Obrtna zbornica Slovenije. g-33136

Faleskini Dušan, Ul. talcev 14, Straža,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
038/0742-94. g-33195

Jesih & Šubic d.o.o., Vojkovo nabrežje
38, Koper, preklicuje licenco, št.
0000694/22 z vsemi kopijami za reg. št.
LJ A2-79D, LJ A1-93D, LJ 96-09Z,
LJ A3-91A, LJ A2-48D, LJ D8-07F.
g-33208

Lukanc Mirjana, Kreljeva 12, Ljubljana,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
27-0580/94. s-33252

Lukanc Mirjana, Kreljeva 12, Ljubljana,
preklicuje reprezentativno obrtno dovolje-
nje, št. 032699/0337/00-37/1995 z dne
6. 3. 1995. s-33253

Podbregar Elizabeta, Podvolovljek 15,
Luče, odločbo o obrtnem dovolenju, št.
019178-0213-00-431995. g-33304

Razvitok d.o.o., Jamnikarjeva 1, Ljublja-
na, preklicuje osebno delovno dovoljenje,
št. 0424485691 z dne 24. 3. 1999, izda-
no na ime Rufatoski Pajazit. s-33284

Safran Tomo, Petrovče 60, Petrovče,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
15-1217/97 z dne 18. 8. 1997. s-33001

Škrobar Jože, Sp. Ščavnica 48/c, Gor-
nja Radgona, preklicuje priglasitveni list,
opr. št. 08-585/96. g-33055
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Abazaj Sami, Maroltova 3, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 884269, izdala UE Ljubljana.
s-33109

Andrejčič Julijana, Jakčeva ulica 9, No-
vo mesto, potni list št. BA 356846. s-33322

Bacanović Slađan, Čopova 6, Žalec, pot-
ni list št. BA 416125. p-33067

Bajrić Hajro, Spodnje Gameljne 31 A,
Šmartno pod Šmarno goro, osebno izkazni-
co, št. 3964. s-33255

Balažic Gabrijela, Savska cesta 2, Kranj,
potni list št. AA 924321. p-33047

Balažic Jelena, Savska cesta 2, Kranj,
potni list št. BA 561982. p-33048

Barle Nada, Pot k čuvajnici 41, Notranje
Gorice, potni list št. AA 19471. s-33239

Barle Roman, Pot k čuvajnici 41, Notra-
nje Gorice, potni list št. AA 19470. s-33240

Bavcon Uroš, Prvačina 135 A, Dornberk,
potni list št. AA 153627. g-33087

Brecelj Franko, Ul. Gradnikove brigade
57, Nova Gorica, potni list št. AA 398535.
g-33205

Breznik Marija, Luče 108, Luče, potni
list št. AA 430132. p-33055

Burgar Tatjana, Trboje 113, Kranj, potni
list št. AA 037357. s-33075

Cirrus Simon, Dunajska 9 a, Ljubljana,
potni list št. BA 897968. s-33020

Cizej Ivana, Trg revolucije 18, Trbovlje,
potni list št. AA 811711, izdala UE Trbovlje.
s-33101

Cizej Špela, Trg revolucije 18, Trbovlje,
potni list št. BA 625632, izdala UE Trbovlje.
s-33102

Cunder Majda, Čerinova 9, Ljubljana,
potni list št. AA 209772, izdala UE Ljublja-
na. s-33168

Cunder Primož, Čerinova 9, Ljubljana,
potni list št. AA 291683, izdala UE Ljublja-
na. s-33167

Ćatič Šaban, Sketova 1, Ljubljana, potni
list št. AA 534088. s-33228

Čibej Robert, Abramova 8, Ljubljana,
potni list št. BA 454714. s-33224

Čičvčič Uroš, Trg Rivoli 6, Kranj, potni
list št. BA 748668. g-33081

Dermastija Anton, Litijska cesta 317,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 64438.
s-33153

Doberšek Stanislava, Koble 26, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico št. 90073.
p-33037

Dokaza Jana, Tolminskih puntarjev 20,
Nova Gorica, potni list št. BA 811162.
g-33086

Dolinar Jurček, Pipanova pot 26, Ljub-
ljana, potni list št. BA 453628. s-33199

Domenis Tatjana, Prekomorskih brigad
2, Šempeter pri Gorici, maloobmejno pre-
pustnico št. AI 117683. g-33149

Drnulovec Franc, Ločica pri Vranskem
20, Vransko, potni list št. AA 472091, izda-
la UE Žalec. p-33015

Đurić Dikan, Prisoje 1, Koper, potni list
št. BA 401444. g-33272

Fabijan Jan, Prušnikova 30, Maribor,
potni list št. BA 848819. p-33068

Gartner Jasna, Trubarjeva 37, Ljubljana,
potni list št. BA 827375. s-33317

Gluhar Štefan, Stožice 38, Ljubljana,
potni list št. AA 317721, izdala UE Ljublja-
na. s-33113

Gluhar Vesna, Stožice 38, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 314865, izdala UE Ljubljana.
s-33114

Gorgijev Manuel, Ul. Gradnikove briga-
de 51, Nova Gorica, potni list št. BA
810419. g-33204

Gračnar Darinka, Razlagova ulica 11c,
Celje, osebno izkaznico št. 181597.
p-33013

Grum Boris, Vodnikova 214, Ljubljana,
potni list št. AA 17567. s-33305

Gutić Azra, Ulica Tuga Vidmarja 2, Kranj,
potni list št. BA 677183. g-33092

Hercegovac Muharem, Vrtojba, Pod La-
zami 19, Šempeter pri Gorici, potni list št.
BA 711848. g-33096

Hrovat Marjana, Riklijeva c. 2, Bled, pot-
ni list št. AA 330226. g-33093

Hrušovar Anton, Mikote 6, Raka, oseb-
no izkaznico, št. 158667. p-33066

Jalšovec Ivan, Kovačičeva 10, Grosup-
lje, preklic potnega lista, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 6/99, s-6405. s-33143

Jenko Luka, Tržaška 266, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 557499, izdala UE Ljubljana.
s-33140

Jereb Blaž, Begunjska c. 6 a, Lesce,
potni list št. AA 329755. g-33091

Jerebic Vanja, Melinci 82, Beltinci, potni
list št. BA 722913, izdala UE Murska Sobo-
ta. p-33038

Jevrić Igbala, Ul. Lojzke Štebijeve 9 A,
Ljubljana, potni list št. AA 308644. s-33234

Kalabić Vahid, Gogalova ulica 4, Kranj,
potni list št. AA 647444. s-33069

Kalinić Zorica, Zapotok 131, Ig, potni
list št. BA 480013. s-33280

Kalinič Blagoje, Zapotok 131, Ig, potni
list št. BA 480012. s-33281

Kalinič Rozalija, Zapotok 131, Ig, potni
list št. BA 480011. s-33279

Kocjan Tanja, Begunjska c. 6 c, Lesce,
potni list št. BA 287808. g-33089

Kolar Roza, Sketova 1, Ljubljana, potni
list št. AA 534089. s-33227

Koradin Jordana, Pobegova 5/a, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. AI 79389.
g-33099

Koradin Jordana, Pobegova 5/a, Koper,
potni list št. BA 403495. g-33100

Kosel Regina, Coklovca 19, Semič, pot-
ni list št. BA 542774. p-33046

Kozamernik Marko, Polanškova 20,
Ljubljana, potni list št. AA 717292. s-33145

Kralj Irena, Na Jami 5, Ljubljana, potni
list št. AA 601273, izdala UE Ljubljana.
s-33165

Krmelj Janez, Puštal 45 a, Škofja Loka,
potni list št. BA 254981. s-33171

Krmelj Nevenka Frančiška, Puštal 45 a,
Škofja Loka, potni list št. BA 26439.
s-33172

Kuralt Boštjan, Spodnja Besnica 108 A,
Kranj, potni list št. BA 067792. s-33198

Latić Rahima, Andreja Kumarja 33, Ljub-
ljana, potni list št. AA 605752. s-33235

Leskošek Maša, Gradnikova c. 69, Ra-
dovljica, potni list št. BA 795093. g-33094

Majnik Gregor, Alešovčeva ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 152935.
s-33262

Makovec Bojan, Gibina 41, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 63612. p-33059

Matejčič Franko, Omersova 48, Ljublja-
na, potni list št. AA 765696. s-33028

Matejčič Katarina, Omersova 48, Ljub-
ljana, potni list št. BA 720327. s-33030

Matejčič Vlasta, Omersova 48, Ljublja-
na, potni list št. AA 765695. s-33029

Matelič Miroslav, Britof 261, Kranj, pot-
ni list št. AA 924278. p-33049

Mavri Dean, Tolminskih puntarjev 2, No-
va Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
105236. g-33275

Medić Džemil, Polanškova 32, Ljublja-
na, potni list št. BA 735222, izdala UE Ljub-
ljana. s-33103

Mikić Danijela, Cesta dveh cesarjev 104,
Ljubljana, potni list št. BA 411703. s-33032

Miklavec Marija, Ločnikarjeva 4, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 169695. s-33221

Miklošič Barbara, Potrčeva 4, Maribor,
osebno izkaznico št. 90184. p-33036

Milanič Josip Marjan, Šared 50, Izola,
osebno izkaznico, št. 37272. g-33080

Minđek Petra, Beblerjev trg 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 79503. s-33033

Mirtič Seida, Ptujska 30, Ljubljana, potni
list št. BA 499223. s-33203

Moćnik Matjaž, Cesta na Ježah 6 a, Ljub-
ljana, potni list št. AA 294643. s-33282

Močnik Robert, Negova 55, Gornja Rad-
gona, potni list št. AA 334047. p-33044

Mujić Muhmed, Koroška 10, Ljubljana,
potni list št. AA 302928, izdala UE Ljublja-
na. s-33097

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine in osebne izkaznice
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Onič-Babič Mateja, Titova 90, Sloven-
ska Bistrica, potni list št. BA 266356, izdala
UE Slovenska Bistrica. p-33039

Pen Peter, Na Poljanah 33, Maribor, pot-
ni list št. AA 108008. p-33065

Perkman Kristina, Cankarjeva 1, Tržič,
potni list št. AA 890836. p-33056

Peterc Jožica, Lužiško srbska 13, Ljub-
ljana, potni list št. AA 876782. s-33088

Pliberšek Simona, Trg Dušana Kvedra
10, Maribor, potni list št. AA 658201, izda-
la UE Maribor. p-33007

Požar Breda, Razlagova 7, Maribor,
osebno izkaznico št. 166376. p-33033

Pocrnja Vinka, Župančičeva ul. 9, Piran,
potni list št. AA 519432. g-33151

Pregelj Boris, Vrtojba, Laze 43, Šempe-
ter pri Gorici, maloobmejno prepustnico,
št. AI 131810. g-33095

Prosenjak Elvis, Borštnikova ul. 37, Ma-
ribor, potni list št. BA 503596, izdala UE
Maribor. p-33011

Puškur Mitja, Mojstrska ulica 1, Murska
Sobota, potni list št. AA 915991. p-33045

Radenković Rastko, Pot na Fužine 57,
Ljubljana, potni list št. BA 738117, izdala
UE Ljubljana. s-33157

Rogelj Sabina, Agrokombinatska 13/b,
Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objav-
ljeno v UL, št. 29/99. s-33098

Rojc Irena, Plavje 27, Koper, preklic pot-
nega lista, objavljenega v Ur. l. RS, št. 1/97,
p-1042. g-33066

Rozman Dušanka, Hrvatini 212, Anka-
ran, maloobmejno prepustnico, št. AI
36820. g-33152

Savanović Dragan, Cankarjeva 30, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
30660. g-33148

Seles Karlo, Kersnikova ul. 4, Celje, pot-
ni list št. BA 147226. p-33050

Slivnik Sebastijan, Spodnje Gorje 13 A,
Zgornje Gorje, potni list št. AA 101669.
g-33150

Starc Virginija, Partizanska 27, Koper,
potni list št. AA 5460. g-33079

Stare Vida, Na Gorici 7, Bohinjska Bistri-
ca, potni list št. AA 255397. g-33273

Starina Emilija, Kal pri Krmelju 30, Šent-
janž, potni list št. BA 496062, izdala UE
Sevnica. p-33022

Šebenik Natalija, Tržaška 266, Ljublja-
na, potni list št. BA 664601, izdala UE Ljub-
ljana. s-33139

Šibav Lilijana, Neblo 45, Dobrovo, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 61926.
g-33274

Škrgić Denis, Šmartno 7, Šmartno pod
Šmarno goro, potni list št. BA 665915.
s-33162

Štempihar Tadeja, Voglje, Letališka ul.
17, Šenčur, potni list št. BA 381347.
p-33057

Šušmelj Mirjam, Vogrsko 104/A, Nova
Gorica, potni list št. AA 780205. g-33271

Tadić Ratko, Petrovičeva 21, Ljubljana,
potni list št. AA 677483. s-33315

Tadič Žiga, Šarhova 26, Ljubljana, potni
list št. BA 799936. s-33316

Tautscher Tina, Bokalova 10, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 15218. p-33040

Trobina Franja, Kreševa 10, Slovenj Gra-
dec, potni list št. AA 53176, izdala UE Slo-
venj Gradec. p-33018

Trobina Marjan, Kreševa 10, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 119390, izdala UE
Velenje. p-33021

Trobina Mark, Kreševa 10, Slovenj Gra-
dec, potni list št. BA 697629, izdala UE
Slovenj Gradec. p-33019

Trobina Petra, Kreševa 10, Slovenj Gra-
dec, potni list št. BA 421689, izdala UE
Slovenj Gradec. p-33020

Troha Janez, Selca 98, Selca, potni list
št. BA 74506. s-33085

Velkova Fidanka, Ul. Gorenjskega odre-
da 14, Kranj, potni list št. AA 797584.
p-33941

Verlič Peter, Tlake 22 c, Grosuplje, pot-
ni list št. AA 817874. s-33154

Vidic Erna, Dolenja vas 110 a, Cerknica,
osebno izkaznico, št. 42183. s-33006

Vitomirov Jovan, Podkoren 41c, Kranj-
ska Gora, potni list št. AA 905317, izdala-
UE Jesenice. p-33012

Vodivec Manca, Volaričeva ulica 4, Po-
stojna, potni list št. BA 695785. s-33144

Vuković Sanela, Jačka 2 A, Logatec, pot-
ni list št. BA 726658. s-33122

Weber Barbara, Hafnerjevo naselje 2,
Škofja Loka, potni list št. AA 581319.
s-33309

Zagožen Vladimir, Bočna 108, Šmartno
ob Dreti, potni list št. BA 7696. p-33060

Zorko Milan, Ul. Mašere Spasiča 2, Ma-
ribor, potni list št. BA 28314. p-33023

Zupanc Jože, Podlešje 11, Kalobje, pot-
ni list št. BA 580256, izdala UE Šentjur pri
Celju. p-33010

Žibert Brigita, Bizeljska c. 20, Brežice,
potni list št. AA 337423. s-33238

Žlender Rok, Žavcarjeva 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 166811. s-33004

Abazaj Sami, Maroltova ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
135857, št. reg. 150161. s-33083

Abe Fenja, Poljska pot 8, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 65085,
št. reg. 25560, izdala UE Domžale.
s-33324

Agrež Mihaela, Nikole Tesla 16, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
48156, izdala UE Žalec. p-33008

Alibašić Hatidža, Ulica Luke Svetca 5,
Litija, delovno knjižico. s-33027

Antonič Mateja, Okoslavci 17/A, Sveti
Jurij ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
H, št. 13448, izdala UE Gornja Radgona.
g-33036

Avdić Husein, Skucani Vakuf, Sanski
most, zaključno spričevalo Srednje lesne
šole v Škofji Loki, izdano leta 1978.
s-33241

Avflič Matjaž, Podgorje 12, Pišece, voz-
niško dovoljenje. p-33027

Bažec Mojca, Šmarje 57, Šmarje, potr-
dilo o zaključnih izpitih. p-33063

Bajrić Hajro, Spodnje Gameljne 31 A,
Šmartno pod Šmarno goro, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABCDEGH, št. S 1252131, št.
reg. 197455. s-33254

Bajuk Alenka, Primoštek 23, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001301157, št. reg. 5555, izdala UE Met-
lika. g-33058

Basič Emina, Kidričeva 47/a, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 421444,
reg. št. 35314, izdala UE Kranj. g-33054

Bebekoski Spase, Vevčani, osebno de-
lovno dovoljenje, št. 0424485991.
s-33010

Beranek Mirjam, Klemenova ulica 12,
Ljubljana, delovno knjižico. s-33105

Bilban Petra, Nova ulica 12, Vodice, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 1009.
s-33263

Bizant Vojko, Štalčeva ulica 3, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
411460, reg. št. 43409, izdala UE Ljublja-
na. s-33118

Bizjak Jože, Vogelna ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
545527, št. reg. 111111. s-33064

Bizjak Viktor, Kržišče 11, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 257. p-33034

Bohar Dino, Keršova 1, Vojnik, vozniško
dovoljenje, št. 38733. p-33069

Bojkovski Slobodan, Kumanovo, oseb-
no delovno dovoljenje, št. 0424485992.
s-33014

Bračko Karmen, Spuhlja 85, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 24451,
izdala UE Ptuj. g-33062

Brodnjak Gregor, Orešje 209, Ptuj, za-
varovalno polico, št. 0157207, izdala Zava-
rovalnica Slovenica Filiala Maribor. g-33189

Brumen Stanko, Trinkova 15, Maribor,
zavarovalno polico, št. 00101051376, iz-
dala Zavarovalnica Slovenica. g-33125

Budimir Mišo, Cesta na Markovec 11,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala-
UE Koper. g-33294

Capuder Peter, Rožna dolina, C. V/10a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1286570, reg. št. 227226, izdala UE
Ljubljana. s-33074

Cej Karlo, Zoisova 44, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 736659, št.
reg. 11862, izdala UE Kranj. g-33287

Druge listine
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Cesar Danijela, Goriška vas 3, Mirna
Peč, spričevalo o zaključnem izpitu Teh-
niške kmetijske šole Novo mesto, št.
31/83, izdano 30. 8. 1983. g-33126

Cvetko Nina, Sterletova 8, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 35751.
s-33291

Cvetkovski Novica, Kumanovo, osebno
delovno dovoljenje, št. 0424485999.
s-33018

Čarman Marija, Okornova 4, Kranj, vo-
zovnico, št. 417870, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-22050

Čemažar Rok, Benedikova 20, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1091227, št. reg. 34486, izdala UE Kranj.
g-33288

Čibej Robert, Abramova 8n, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1284545, št. reg. 161671. s-33225

Čoh Klavdija, Bistriška c. 10, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16798.
g-33128

Džaferoski Garip, Džepište Debar, Ma-
kedonija, osebno delovno dovoljenje, št.
0424485990. s-33026

Dekleva Bojan, Kotnikova ulica 13, Ljub-
ljana, diplomo Filozofske fakultete, smer psi-
hologija, izdana leta 1976. s-33210

Demiroski Seat, Struga, Makedonija,
osebno delovno dovoljenje, št.
0424486812. s-33178

Dolenc Andrej, Vošnjakova ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 972509, št. reg. 10403. s-33216

Donaj Aleksander, Jakčeva 39, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 25413.
s-33212

Einspieler Vili, Gledališki trg 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31385.
p-33042

Ezić Elvira, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1234538, št. reg. 223569. s-33243

Ferenčak Jožica, Dol. Skopice 11, Krš-
ka vas, spričevalo o zaključnem izpitu, št.
50 , izdano leta 1980. g-33295

Ferkolja Erik, Gradnikove brigade 47,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-33041

Fetovski Asip, Otišani Debar, osebno de-
lovno dovoljenje, št. 0424486002.
s-33019

Fijavž Adolf, Čretvež 5, Stranice, voz-
niško dovoljenje, št. 11641. p-33043

Flajs Barbara, Žlebej 13, Novo mesto,
delovno knjižico. g-33060

Flisar Borut, Martjanci 74, Martjanci, voz-
niško dovoljenje, št. 217161. g-33040

Franetič Aleš, Senožeče 151, Senože-
če, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 15561,
izdala UE Sežana. g-33192

Gligorovič Zdenka, Gornji Lenart 21,
Brežice, delovno knjižico. g-33037

Gliha Deja, Sp. Rudnik II/18, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36545.
s-33003

Gluhar Štefan, Stožice 38, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
186240, reg. št. 65295, izdala UE Ljublja-
na. s-33112

Goleš Niko, Jakčeva ulica 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7058.
s-33298

Goli Peter, Pot na Orle 14, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37664.
s-33242

Gostiša Nataša, Viška cesta 49 D, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
323810, št. reg. 187742. s-33174

Govekar Urša, Repnje 28, Vodice, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 1012.
s-33115

Grižon Marjan, Brolo 6, Koper, zavaro-
valno polico št. AO-0666668, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. g-33063

Hafner Pavel, Virmaše 108, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
104, izdala UE Škofja Loka. s-33223

Hauptman Maruša, Hruševska 55 A,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
36027. s-33256

Hočevar Robert, Dornice 7 a, Vodice,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3960.
s-33283

Hrast Jožef, Borjana 26, Breginj, voz-
niško dovoljenje, št. S 1319069, izdala UE
Tolmin. g-33056

Hriberšek Tadej, Trg Franca Kozarja
149, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 7194, izdala UE Hrastnik. g-33052

Hrovat Teja, Gradnikove brigade 27, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-33184

Ibušoski Tasim, Oktisi, osebno delovno
dovoljenje, št. 0424485986. s-33021

Idič Drago, Bakovci, Mladinska 26, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 21935.
g-33190

Ilar Marko, Jeranova ulica 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
512407, št. reg. 125698. s-33313

Jagodnik Jožef, Tomšičeva ulica 14 c,
Maribor, evidnečni list za čoln, št.
0103262/1997. s-33068

Jankoski Dragutin, Vevčani, osebno de-
lovno dovoljenje, št. 0424486000.
s-33009

Jazbec Pavel, Budna vas 157a, Šent-
janž, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
9364. p-33061

Jazbec Stanislav, Vojkova 2 a, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8116.
g-33133

Jež Brezavšček Brina, Rutarjeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 140463, št. reg. 178179. s-33002

Jelen Gregor, Sp. Polskava 72, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
8632. g-33134

Jezeršek Tone, Otiški vrh 10a, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje št. 1419.
p-33004

Jovanovski Vančo, Vinica, Makedonija,
osebno delovno dovoljenje, št.
0424486001. s-33024

Jud Ernest, Matjaševci 28, Kuzma, voz-
niško dovoljenje, št. 25598. g-33277

Jusufoski Izeir, Džepište Debar, Make-
donija, osebno delovno dovoljenje, št.
0424485488. s-33025

Kadivnik Jožefa, Cankarjeva 1 a, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10562,
izdala UE Krško. g-33044

Kahriman Nusret, Njegoševa cesta 6 D,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1024311, št. reg. 205393. s-33135

Karlin Marjana, Kunaverjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 847683, št. reg. 11799. s-33233

Kerec Rajko, Mačkovci 17/a, Mačkov-
ci, vozniško dovoljenje, št. 28532. p-33051

Kerin Marjeta, Sobenja vas 38, Krška
vas, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 15065.
p-33054

Kermavner Nina, Mala vas 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 16185.
s-33260

Kerš Jurij, Šmiklavž 18, Škofja vas, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 21088.
p-33053

Kerševan Dušan Valentin, Pionirska ce-
sta 20, Vrhnika, spričevalo 4. letnika in ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Bežigrad, iz-
dana leta 1971. p-33064

Kerčman Jožef, Gornji Petrovci 79, Gor-
nji Petrovci, izkaznico vojnega veterana, št.
017784, izdana 21. 4. 1997. g-33302

Kimovec Janez, Slivna 15, Vače, zava-
rovalno polico, št. 635806, izdala Zavaro-
valnica Tilia. s-33230

Klander Nadja, Karlovška cesta 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1328126, št. reg. 227810. s-33248

Kliček Jožefa, Olimje 32, Podčetrtek,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 14958.
p-33024

Kocjan Tanja, Begunjska 6 c, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 136919.
g-33035

Kodrič Robert, Rupa 40, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 601345, št.
reg. 37636, izdala UE Kranj. g-33290

Kogej Luka, Ul. bratov Učakar 92, Ljub-
ljana, spričevalo OŠ Valentin Vodnik, izda-
no leta 1995. s-33084

Koljanin Nikolina, Šegova 14, Novo me-
sto, indeks št. 18961226, izdala Filozofska
fakulteta. g-33121

Koljanin Nikolina, Šegova 14, Novo me-
sto, mesečno študentsko izkaznico za mest-
ni avtobus št. 19377. g-33123

Konobelj Milena, Studenec 24, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2355, izdala UE Postojna. g-33183

Končan Matjaž, Kokrški log 19, Kranj,
delovno knjižico. g-33292
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Koren Marija, Ložnica 29, Makole, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1377.
g-33270

Kores Jernej, Cesta 27 aprila 31, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
23778. s-33312

Kos Maver Mara, Grant 1/b, Grahovo
ob Bači, vozniško dovoljenje, št. 935599,
izdala UE Tolmin. g-33053

Kostadinovski Zane, M. Kamenica,
osebno delovno dovoljenje, št.
0424485989. s-33023

Kozikar David, Osredek 10, Zreče, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9904.
g-33191

Košak Simona, Koseskega ulica 30 B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1191780, št. reg. 166730. s-33258

Košnik Roman, Vegova ulica 6 a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
688256, št. reg. 135537. s-33246

Kralj Irena, Jakčeva ulica 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2293577, reg. št. 176718, izdala UE Ljub-
ljana. s-33166

Kralj Vladimira, Partizanska 49, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-33043

Krampač Anton, Jakčeva 40, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 30996.
s-33264

Kranjc Rajko, Vnanje Gorice 55, Notra-
nje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1265668, št. reg. 22557. s-33285

Kresal Gregor, Bogatajeva ulica 15,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 892982, št. reg. 148116. s-33180

Križe Katja, Štuki 20, Ptuj, spričevalo o
zaključnem izpitu, izdano leta 1993.
g-33286

Krničar Klemen, Zg. Gorje 19, Zgornje
Gorje, delovno knjižico. g-33071

Kukavica Elvis, Jakčeva 2, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 36272.
s-33319

Kukovec Adolf, Ljubljanska 56, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 984.
p-33009

Kukovec Andrej, Puhova ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
632195, št. reg. 191375. s-33265

Ladika Berislav, Prešernova ulica 9, Se-
novo, indeks, št. 0210, izdala Veterinarska
fakulteta v Ljubljani. s-33323

Lalević Milovan, Triglavska ulica 7, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0168089, iz-
dala Zavarovalnica Slovenica. s-33314

Lapuh Jelena, Ul. Frankolovskih žrtev
15, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
23285. p-33002

Lazanski Maja, Kregarjeva 1, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15608.
p-33035

Lazarevič Sanja, Ziherlova 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37805.
s-33073

Lazič Aleš, Ul. Staneta Rozmana 4, Mur-
ska Sobota, spričevalo o končani OŠ Mur-
ska Sobota, št. 260/95-96. g-33301

Leban Andrej, Podbrdo 22/a, Podbrdo,
vozniško dovoljenje, št. S 000156789, iz-
dala UE Tolmin. g-33306

Leban Florijan Marjan, Gregorčičeva 1,
Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S
000660196, izdala UE Tolmin. g-33299

Lesnik Primož, Tovarniška pot 6, Šo-
štanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7470, izdala UE Velenje. p-33016

Lindič Cvetka, Dol. Boštanj 99, Boštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3563.
p-33032

Lipužič Janja, Gospodinjska ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 324087, št. reg. 187995. s-33031

Lorinič Žarko, Cankarjeva 56, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. g-33042

Lukač Boštjan, Lendavska 17/c, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 30060.
g-33276

Lukek Miha, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Poljane, izdano
leta 1993. s-33215

Lukič Nenad, Vošče 15, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 000150515, izdala
UE Tolmin. g-33186

Lukšič Roman, Potov vrh 37, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 27146, izdala UE Novo mesto. g-33175

Majerič Zdenka, Rožnik 5, Ankaran, voz-
niško dovoljenje, št. 42601. g-33308

Majnik Gregor, Alešovčeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 565112, št. reg. 147903. s-33261

Maksimović Dušan, Kajuhova ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 543791, reg. št. 162491, izdala UE
Ljubljana. s-33160

Marinko Danilo, Rimska c. 26, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje. p-33005

Marjanovič Brigita, Rusjanov trg 6, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
38184. s-33158

Marolt Andrej, Slavka Gruma 70, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
33792, izdala UE Novo mesto. g-33048

Marsetič Katja, Zazid 31, Črni Kal, voz-
niško dovoljenje, št. 13266. g-33187

Martinšek Peter, Jezero 47, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
229169, št. reg. 71286. s-33147

Marzini Alenka, Kogojeva ulica 6, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1997. s-33320

Mehagić Refik, Plešičeva ulica 31, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0168051, iz-
dala Zavarovalnica Slovenica. s-33269

Mele Janja, Dolenja vas 61, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7013,
izdala UE Cerknica. g-33131

Mesarić Ivan, Srebrničeva ulica 39, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971979, reg. št. 139078, izdala UE Ljub-
ljana. s-33141

Metež Katja, Polhov Gradec 56/a, Pol-
hov Gradec, diplomo Srednje šole za obli-
kovanje in fotografijo v Ljubljani, izdana leta
1991. s-33077

Mijović Dejan, Bratovževa 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 8329.
s-33163

Miklavčič David, Kovačičeva 18, Gro-
suplje, dijaško mesečno vozovnico, št.
1464. s-33106

Miloskovski Zoran, Kumanovo, osebno
delovno dovoljenje, št. 0424485993.
s-33016

Mozgan Stanko, Tolsti vrh 46 d, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. GH,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-33170

Močnik Robert, Negova 55, Spodnji
Ivanjci, študentsko izkaznico, št.
26007512, izdala Fakulteta za gradbeniš-
tvo in geodezijo. s-33267

Mrak Albert, Konca vas št. 8, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6836,
izdala UE Kočevje. s-33046

Mramor Franc, Bilečanska ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
482816, št. reg. 86974. s-33249

Mrdja Rade, Ulica bratov Babnik 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
šr. S 970041, št. reg. 200599. s-33137

Mužina Milan, Šempas 33/d, Šempas,
potrdilo o homologaciji, št. AO235292.
s-33207

Mustedanagić Jasna, Kolezijska 4, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
39308. s-33257

Namorš Marta, Grablovičeva ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 566514, št. reg. 70162. s-33251

Necmeskal Tea, Kocjančičeva 34, An-
karan, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
23761. g-33124

Nemgar Štefan, Ulica borca Petra 1 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 973372, št. reg. 61989. s-33176

Nemgar Štefan, Ulica borca Petra 1 a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 585636,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-33177

Njari Vendi, Rojčeva ulica 16, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Vide Pregarc, iz-
dano leta 1989. s-33217

Njeguš Zoran, Florjanska 72, Sevnica,
spričevalo OŠ Sevnica, šolsko leto 91/92.
g-33300

Nose Anton, Črmošnjice 15, Semič, de-
lovno knjižico. g-33127

Novakov Radivoj, Prisoje 6, Koper, potr-
dilo o homologaciji, št. A0290269.
g-33038

Nunar Herman, Na griču 1, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 475146,
št. reg. 41945, izdala UE Kranj. g-33051



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 32-33 / 7. 5. 1999 / Stran 2281

Nusdorfer Damjan, Slap 4 B, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1144240. g-33061

Ocvirk Franc, Zrinjskega ulica 7, Dom-
žale, preklic potrdila o usposobljenosti za
voditelja čolnov, objavljeno v UL št. 31/99.
s-33231

Oluič Matic, Archinetova 13, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane,
št. 97927. s-29108

Oluič Matic, Archinetova 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13795.
s-33111

Pahor Marica, Matena 28 a, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 933427, št.
reg. 59900. s-33017

Pavlinek Dragotin, Markovci 19/a, Mar-
kovci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
12545, izdala UE Ptuj. g-33059

Pelko Vilko, Cesta na grič 3, Borovnica,
delovno knjižico. s-33250

Pem Katja, Prihova 19 A, Oplotnica, in-
deks Visoke šole za socialno delo. s-33200

Pem Katja, Prihova 19 A, Oplotnica, štu-
dentsko izkaznico, izdala Visoka šola za so-
cialno delo. s-33201

Perdan Andrej, Adamičeva ul. 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
136633, reg. št. 40099, izdala UE Ljublja-
na. s-33164

Pertovt Branko, Tomažičeva ulica 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1000766, št. reg. 39369. s-33214

Peterca Jože, Jakčeva 13, Novo mesto,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljen v
UL, št. 26/99. g-33047

Petrović Srđan, Gotska 1a, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št.
0424480087. s-33161

Peulič Suzana, Cesta v Gorice 103 a,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
273028. s-33297

Pirnovar Mihela, Tesarska ulica 1, Ljub-
ljana, diplomo Srednje gostinske in turistič-
ne šole v Ljubljani, izdana leta 1988, na ime
Škerjanc Mihela. s-33237

Podkrajšek Borut, Selo pri Zagorju 47,
Zagorje, zavarovalno polico, št. 0603833,
izdala Zavarovalnica Adriatic, poslovna eno-
ta Celje. s-33209

Podlesnik Maja, Vinarska ulica 13, Mari-
bor, preklic študentske izkaznice, objavlje-
no v UL, št. 26799. s-33206

Podobnik Boštjan, Benedičičeva pot 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1155308, št. reg. 40791, izdala UE Kranj.
g-33130

Pogač Franja, Gmajna 62/a, Slovenj
Gradec, spričevalo o končani SŠ Slovenj
Gradec, šola za prodajalce, izdano v šol-
skem letu 1992/93. g-33065

Poljanšek Damijana, Srenja vas pri Kam-
niku 44, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16497. s-33005

Porić Azra, Rusjanov rtg 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35258.
s-33159

Potokar Iztok, Pod vrbami 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813087, reg. št. 54893, izdala UE Ljublja-
na. s-33117

Povše Bojan, Vransko 26, Vransko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 197395,
izdala UE Žalec. s-33232

Prešeren Ivan, Vojkova cesta 85, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
388404, št. reg. 35296. s-33070

Radalj Luka, Ižanska cesta 68, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH št.
206917, S 1023925, izdala UE Ljubljana.
s-33278

Radoš Darko, Preglov trg 13, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje kemijske šole
in gimnazije, Aškerčeva 1, Ljubljana, izdano
leta 1997. s-33202

Rajh Andrej, Božje 3, Oplotnica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 16315.
g-33194

Ravš Suzana, Videž 44, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16953. g-33303

Raškovič Matevž, Bratovševa pl. 18,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
38255. s-33116

Rebernik Klavdija, Kardeljev trg 6, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20720, izdala UE Velenje. p-33052

Remih Tomaž, Malči Beličeve 151, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0159014, iz-
dala Zavarovalnica Slovenica. s-33259

Ritlop Reneto, Markovci 4, Šalovci, za-
varovalno polico šz. SO 606398. p-33025

Rojnik Helena, Trubarjevo nabrežje 1b,
Laško, vozniško dovoljenje, št. 964504.
p-33029

Rome Boris, Jurčičeva 18, Šmarje Sap,
vozniško dovoljenje, kat. BCH, št. 13041.
s-33266

Rovtar Mateja, Medno 46, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1992.
s-33181

Rošer Matej, Šolska cesta 19, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12502.
g-33188

Rupnik Čavič Romana, Zbilje 7 J, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 157585. s-33229

Sandev Dejan, Delčevo, osebno delov-
no dovoljenje, št. 0424485995. s-33022

Skvarča Andrej, Murnova 22, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
437252, reg. št. 4935. g-33039

Slabe Jože, Kačurjeva cesta 1, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1, izda-
la UE Vrhnika. s-33211

Smajlović Besim, Sanski most, diplomo
Šole za voznike motornih vozil na Ježici,
izdana leta 1979. s-33310

Sodnik Špela, Tupaliče 41, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1259062, št. reg. 50024, izdala UE Kranj.
g-33120

Softić Ramo, Cazin, zaključno spričeva-
lo Srednje gradbene in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 1988. s-33193

Staler Dušan, Na zelenici 9, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 34544.
p-33006

Stanetič Slavica, Za progo 13, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št.
033099. s-33142

Stepančič Nuša, Nussdorferjeva 17,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
19248. s-33138

Stojkoski Goce, Vevčani, osebno delov-
no dovoljenje, št. 0424485996. s-33011

Stojmanovski Jovica, Kumanovo, oseb-
no delovno dovoljenje, št. 0424485994.
s-33012

Struna Matjaž, Cesta revolucije 6, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, št. S 00867653.
g-33293

Svenšek Srečko, Kajuhova 1, Kidriče-
vo, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
10042, izdala UE Ptuj. g-33119

Šafarić Ivan, Kunaverjeva 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 182464,
S 92219, izdala UE Ljubljana. s-33222

Šebeštjen Bela, Srebrničeva 29, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Srednje gradbe-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1961.
s-33182

Šestir Aleksandra, Vodnikova 8, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 6208.
s-33219

Šivic Jože, Dobro Polje 3, Brezje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7481, iz-
dala UE Radovljica. s-33244

Švalj Mihael, Brodarjev trg 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
91876, št. reg. 182425. s-33321

Temlin Renata, Ul. Marka Šlajmerja 30,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
1836. s-33104

Tešar Lea, Preglov trg 10, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 004731.
s-33179

Tomič Zdenko, Kanižarica 61, Črnomelj,
vozniško dovoljenje. p-33030

Toplišek Milan, Milčinskega 1, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 23303. p-33028

Trajanović Slađan, Kumanovo, osebno
delovno dovoljenje, št. 0424485998.
s-33013

Triller Rok, Adamičeva 3, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 8282.
s-33296

Trupi Srečko, Trobni dol 21, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 8702,
izdala UE Laško. p-33014

Tunjič Marija, Bernetičeva 4, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 43625.
g-33196
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Tursunovič Ibro, Celovška cesta 8, Me-
žica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14773, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-33132

Udovič Marko, Ul. istrskega odreda 58,
Portorož, delovno knjižico. g-33197

Urbančič Iztok, Krivec 51, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 3663.
s-33311

Usenik Luka, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljublja-
ni, izdano leta 1997. s-33226

Vasle Jasna, Ponikva 31, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1031709,
izdala UE Žalec. p-33062

Vehabović Damir, Pot na Fužine 19,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
41584. s-33236

Velemirov Marija, Smrečnikova 32, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 22628. g-33049

Verbič Marjeta, Cankarjevo nabrežje 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 687638, št. reg. 100733. s-33245

Veselinović Danijela, Preglov trg 11,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
34653. s-33146

Večerina Nadja, Tomaj 69, Dutovlje, spri-
čevalo Srednješolskega centra v Novi Gori-
ci – smer nar. mat. tehnik, izdano leta 1987.
g-33185

Vidic Erna, Dolenja vas 110 a, Cerkni-
ca, dijaško mesečno vozovnico, št. 37402,
izdal LPP Ljubljana. s-33007

Vidic Erna, Dolenja vas 110 a, Cerkni-
ca, dijaško mesečno vozovnico, št.
0010071, izdal Integral Notranjska.
s-33008

Vidmar Marija, Velika Račna 11, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10643, izdala UE Grosuplje. s-33107

Vidovič Franc, Pobrežje 160, Videm pri
Ptuju, potrdilo o znanju CPP, št. 794, izdala
UE Ptuj. g-33218

Vračko Avguštin, Mladinska ul. 5, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BCDE-
FGH, št. 9720, izdala UE Gornja Radgona.
g-33129

Vujčič Slobodan, Cesta v Gorice 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 564941, št. reg. 188983. s-33268

Ye Jian, Litostrojska 6, Ljubljana, delov-
no knjižico. s-33318

Zabukovnik Matej, Založe 1a, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1158730, izdala UE Žalec. p-33031

Zalokar Tine, Na bregu 4, Črnomelj, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 30797.
s-33247

Zlatanov Igor, Titova 41, Jesenice, štu-
dentsko izkaznico, št. 24940508, izdala Fa-
kulteta za elektrotehniko. s-33289

Zlatanovski Branko, Kumanovo, osebno
delovno dovoljenje, št. 0424485997.
s-33015

Žagar Helena, Kočevska cesta 119, Ko-
čevje, dijaško mesečno vozovnico, št.
25343. s-33213

Žele Vesna, Cankarjeva 20, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-33076

Žnidaršič Branka, Toplarniška ulica 5,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Kranj, izdano leta 1992 na ime
Vukotič Branka. s-33082

Žuvela Sandra, Banj 38, Kraljevica, in-
deks, št. 25005771, izdala Fakulteta za
arhitekturo. s-33155

Žuvela Sandra, Banj 38, Kraljevica, štu-
dentsko izkaznico, št. 25005771. s-33156
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PREDPISIPREDPISIPREDPISIPREDPISIPREDPISI
O DDO DDO DDO DDO DDV IN TRV IN TRV IN TRV IN TRV IN TROŠARINOŠARINOŠARINOŠARINOŠARINAHAHAHAHAH
z uvodnimi pojasnili Marjete Šoštarič

Sredi leta 1999 se Slovenija pridružuje več kot sto državam sveta, ki svoj cesarski delež poberejo
s pomočjo davka na dodano vrednost in trošarin. Ker zakon o DDV bistveno spreminja davčno
politiko, je na tržišču razmeroma mnogo publikacij o tem davku. Najcenejši pa so
Predpisi o DDV in trošarinah založbe Uradni list RS.

Predpise o DDV in trošarinah izdaja založba Uradni list RS v dobro znani in uveljavljeni Zbirki
predpisov. V njej so pregledno objavljeni:

– zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV)

– pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost
– zakon o trošarinah (ZTro)

– pravilnik o izvajanju zakona o trošarinah

– odredba o izvajanju 45. člena zakona o trošarinah

Ker obračunavanje in plačevanje novih dajatev zadeva širok krog ljudi, je uvodna pojasnila k
zakonu o DDV pripravila komentatorka Dela Marjeta Šoštarič. Zapletene zakonske formulacije ji je
uspelo prevesti v razumljiv jezik.

Cena 2520 SIT 10486

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q PREDPISI O DDV IN TROŠARINAH število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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PREDPISI O LOKALNI SAMOUPRAVI
Občinski sveti in župani v vseh 192 slovenskih občinah se že dogovarjajo o svojem delu v

prihodnjih štirih letih. Kakšne so njihove dolžnosti in kakšne so finančne možnosti za uresničitev
načrtov, je predpisano v zakonih o lokalni samoupravi in o financiranju občin.

V knjižici z naslovom Predpisi o lokalni samoupravi  mag. Stane Vlaj, predstojnik Inštituta za
lokalno samoupravo pri Visoki upravni šoli v Ljubljani, uvodoma predstavlja Evropsko listino lokalne
samouprave, državna podsekretarka v Službi Vlade RS za lokalno samoupravo Vesna Juvan Goto-
vac pa bistvene določbe  Zakona o lokalni samoupravi. Poleg ustavnih določb o lokalni samoupravi
so objavljeni še:

- EVROPSKA LISTINA LOKALNE SAMOUPRAVE
- ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI (prečiščeno besedilo)
- ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN
- SEZNAM OBČIN Z NASLOVI
- IZVOLJENI ŽUPANI NA LOKALNIH VOLITVAH 1998

Cena 1806 SIT 10481

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q PREDPISI O LOKALNI SAMOUPRAVI število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

Pravkar izšlo


